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1. Presentació institucional  
 

En els darrers temps, la igualtat de gènere ha guanyat espai en l’imaginari col·lectiu de la nostra 

societat i també, evidentment, en la nostra ciutat. El clam social i de base que ha anat 

assenyalant les diferències i desigualtats per raó de gènere o desig s’ha estès a mitjans de 

comunicació,  institucions, comunitat educativa... tots ells motors indispensables  per a l’inici de 

l’anhelada consecució d’igualtat però, malgrat això, sabem de sobres que el camí és encara llarg. 

Som conscients dels avenços obtinguts en les últimes dècades,  però hem de tenir present els 

importants obstacles que encara hem de superar i que impedeixen la participació en les 

mateixes condicions en la vida econòmica, laboral, social, educativa i política.  

L’Ajuntament de Sant Cugat es vol ratificar en el compromís d’erradicar totes les formes de 

desigualtat, i és en aquesta línia  que presentem el document que avui teniu entre mans. Un pla 

ambiciós que neix de l‘obligatorietat que tenim tots els ajuntaments de comptar amb 

documents d’anàlisi i acció per la Igualtat, però que va més enllà en els objectius i les 

pretensions; ens brinda l'oportunitat de plantejar-nos i consensuar objectius estratègics amb les 

entitats i organitzacions socials, alhora que ens permet fixar totes les garanties que ha de 

disposar l’Administració per tal que aquests col·lectius puguin treballar. 

És, en primer lloc, un pla d’igualtat i LGBTI perquè entenem que ambdues línies d’acció i lluita 

combaten un mateix sistema d’opressió. Per tant, són complementàries i cal abordar-les de 

forma conjunta. Un pla, a més, que aposta pel feminisme com a eina d’anàlisi i proposta de 

forma desacomplexada i rotunda. Un pla que hem treballat amb l’horitzó de la transversalitat i 

la interseccionalitat; una elaboració impulsada per l’àmbit d’igualtat i feminismes però 

participada per tots els departaments de l’Ajuntament, així com per entitats i persones de la 

ciutat. Aquest treball coral a diversos nivells és l’aliança clau per  avançar assertivament cap a 

una societat més justa. 

El desenvolupament del Pla versa sobre 10 eixos estratègics que s’han definit en la fase de 

diagnosi. A partir d’aquests eixos s’han concretat unes accions i uns indicadors que són els que 

ens serviran per fer l’avaluació.  

Aquest Pla és i  ha de ser un document viu, ha de permetre millores i incorporacions, i ens ha de 

servir de punt de partida per situar les polítiques de gènere al centre. 

El Pla d’igualtat, feminismes i LGBTI+  és l’eina principal de les polítiques d’igualtat a la nostra 

ciutat, un dels recursos més importants  que ha de marcar el full de ruta del camí que hem iniciat. 

Com ja he dit al principi, és un camí llarg, segur que hi trobarem obstacles, però si el fem 

plegades, arribarem molt més lluny per aconseguir una societat més justa, diversa i feminista.  

 

 

Núria Gibert i Dasca 

Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials,  

Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància  
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2. Introducció  
 

El Pla d’Igualtat, Feminismes i LGBTI de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 2021-2025 marca 

el full de ruta del municipi durant els propers quatre anys, des de la tardor de 2021 fins la tardor 

de 2025. És un instrument polític que permet identificar i prioritzar mesures cap a una major 

equitat entre les persones en l’accés a drets i recursos, i cap a una transformació de models, 

estereotips i creences sobre el gènere i la diversitat sexual. 

Els plans són instruments polítics que donen compliment a un mandat legal que atribueix als ens 

locals unes responsabilitats concretes en relació a la promoció de la igualtat de gènere i LGBTI. 

En el context català, la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes facilita un marc 

normatiu global de les polítiques d’igualtat de gènere, fixant l’obligatorietat dels poders públics 

d’eliminar qualsevol forma de discriminació i de vetllar per una igualtat real. A més a més, la Llei 

11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, persones transgènere i intersexuals 

i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia regula un seguit d’aspectes clau per al 

desenvolupament de drets en els principals sectors d’intervenció dels ens locals, com ara 

l’educació, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la salut, la formació i 

sensibilització de professionals, l’atenció des de Serveis Socials i el reconeixement de la 

diversitat familiar. També tenen un especial pes per a l’actuació dels municipis les lleis per 

prevenir i abordar les violències masclistes, les més recents de les quals són, al context català, 

la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la Llei 17/2020, de 

modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. 

Aquestes lleis són especialment rellevants per l’actuació municipal en l’àmbit català, però el 

marc legislatiu és molt més ampli i entra en relació amb un marc internacional, europeu i estatal 

que s’ha anat construint al llarg dels anys.1  

El Pla d’Igualtat, Feminismes i LGBTI de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 2021-2025 vol 

donar resposta a aquest marc i a la necessitat de donar un impuls contundent a aquestes 

polítiques al municipi. És un pla que s’ha elaborat tenint en compte algunes premisses 

fonamentals per poder entendre el seu abast i la seva finalitat.  

L’aposta per dotar-se d’un pla que integri les dues perspectives: la perspectiva de gènere i 

l’LGBTI.  

No és una aposta fàcil ni senzilla, tot i ser coherent i encertada. El sistema heteropatriarcal 

(sistema sexe-gènere-sexualitat) encasella a les persones en rols i mandats rígids sobre el que 

significa ser “home” i ser “dona”, i atribueix un major valor social a tot allò que s’associa a la 

masculinitat per sobre del que s’associa a la feminitat. Aquesta atribució simbòlica desigual fa 

que encara avui en dia, tot i els avenços normatius, segueixin existint desigualtats materials molt 

arrelades entre dones i homes (control de la sexualitat, divisió sexual del treball, etc.), entre les 

quals les violències masclistes són l’expressió més terrible. 

Aquest model de gènere, a banda de ser desigual, és intrínsecament binari i heterosexista. Què 

significa això? Que concep a les persones des d’una dualitat (home-dona) que exclou a tothom 

                                                           
1 La Diputació de Barcelona posa a disposició algunes novetats i resums del marc legislatiu català i estatal 
de les polítiques d’igualtat de gènere a Catalunya aquí i aquí. Quant a les polítiques LGBTI, la Generalitat 
de Catalunya té un apartat específic amb molta informació, inclosa una explicació sobre la Llei 11/2014 i 
el seu desplegament.  

https://www.diba.cat/es/web/politiques-igualtat/actualitat-normativa
https://www.diba.cat/es/web/politiques-igualtat/normativa
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgbti/
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que no encaixa en aquesta classificació, i que estableix l’heterosexualitat com a “norma” i tot el 

que se’n desmarca com a excepció. Tot això fa que encara avui en dia les persones lesbianes, 

gais, bisexuals, trans i intersex (LGBTI) pateixin exclusions i discriminacions profundes, fruit 

d’una LGBTI-fòbia estructural a la nostra societat.  

Les desigualtats de gènere i LGBTI deriven, doncs, d’una mateixa arrel (l’heteropatriarcat) i és 

molt necessari plantejar de forma conjunta les mesures dirigides a combatre-les. A més a més, 

aquesta doble mirada permet que la política LGBTI es desenvolupi des d’una perspectiva 

feminista: que implica aproximar-se a la realitat de les persones LGBTI sense homogeneïtzar les 

seves experiències, i posant un focus específic en els drets especialment vulnerats de les dones 

lesbianes, bisexuals i trans. 

La transversalitat del pla, tant en la forma en què es construeix com en la forma en que 

s’implementa i se’n fa seguiment.  

La perspectiva de gènere i LGBTI són formes de veure el món, que permeten qüestionar la 

suposada neutralitat de la realitat i identificar desigualtats i discriminacions específiques. És a 

dir, veure unes dinàmiques de poder i d’exclusió que sense aquestes “ulleres” passarien 

desapercebudes, ja que són normalitzades. Per exemple, sense aquestes ulleres, pot semblar 

“normal” que les dones siguin la immensa majoria de les persones amb jornada reduïda o que 

gairebé no es trobi dones trans que desenvolupen feines d’atenció al públic. Incorporar la 

perspectiva de gènere i LGBTI ens permet desemmascarar aquestes desigualtats i ens permet 

saber com actuar per poder-les revertir.  

Com que són perspectives, formes de mirar, han d’impregnar tota l’acció del consistori. No es 

poden impulsar només des d’una àrea específica sinó que han d’incorporar-se en totes les àrees 

d’actuació municipal si realment es vol dur a terme una política eficaç. En aquesta línia, el 

present pla s’ha elaborat amb la participació d’un ampli conjunt d’àrees de l’Ajuntament i en la 

seva implementació també hi participaran moltes àrees diferents. La transversalitat és, doncs, 

una aposta i un repte central en aquest pla sense el qual no és possible desenvolupar polítiques 

realment transformadores.  

La interseccionalitat com a mirada necessària cap a una societat complexa. 

Les persones estan travessades per múltiples eixos d’opressió i privilegi que fan que una mateixa 

situació pugui tenir conseqüències extremadament desiguals en unes condicions de vida o en 

unes altres. Una política pública feminista i transformadora ha d’analitzar i combatre les 

desigualtats derivades del creuament de l’eix de gènere i sexualitat amb eixos com l’edat, 

l’origen, l’ètnia, la diversitat funcional, la classe social, etc. Per això és fonamental que en el 

canvi de mirada que suposa incorporar la perspectiva de gènere i LGBTI també s’integri una 

perspectiva interseccional, que permet donar respostes molt més adequades a una realitat 

profundament diversa. Per exemple, en plantejar mesures vinculades al foment de l’ocupació 

és necessari saber que per moltes dones el problema no és tant el sostre de vidre (les barreres 

invisibles que impedeixen a les dones arribar a llocs de poder dins de les empreses) sinó més 

aviat el terra enganxós (obstacles que retenen les dones en determinats sectors i feines 

precàries). En fenòmens com aquests, entra en joc no només el fet de ser dones sinó també la 

classe social, l’origen, l’ètnia, etc. La política publica, doncs, ha de saber identificar aquestes 

realitats i plantejar mesures que apuntin cap a una equitat real.  
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La participació en l’elaboració de les polítiques de gènere i LGBTI, i en el seu seguiment i 

avaluació. 

El moviment feminista i LGBTI ha estat impulsor dels canvis polítics i legislatius que s’han donat 

al llarg dels anys, i els municipis -per la seva proximitat amb la ciutadania- han estat i són agents 

clau en aquestes polítiques. Per això, la participació de la ciutadania, les entitats i els col·lectius 

que en el dia a dia treballen per la igualtat no és una opció sinó una pedra angular d’aquestes 

polítiques. És des de la participació que s’ha concebut l’elaboració del present pla, a través d’un 

procés en què s’ha recollit la veu de moltes entitats, persones a títol individual i àrees i serveis 

de l’Ajuntament, tal com s’explica al capítol 3. La participació és també un element transversal 

que està present en els diversos Eixos estratègics que estableix el pla (a banda de ser un Eix 

específic, el número 7) i s’estableix com a element que permet una rendició de comptes (capítol 

set de seguiment i avaluació). És a dir, sense l’impuls i l’acompanyament vigilant de la ciutadania 

(en tota la seva diversitat) aquest pla perdria el sentit i no es podria desenvolupar.  

El Pla d’Igualtat, Feminismes i LGBTI de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 2021-2025 es 

divideix en tres parts principals.  

La primera part presenta una diagnosi de gènere i LGBTI del municipi, realitzada a través d’un 

procés que s’explica a l’annex 1 de metodologia. La diagnosi comença amb l’anàlisi dels 

principals resultats del qüestionari de percepció enviat a la ciutadania l’abril del 2021, per tal de 

posar sobre la taula les principals preocupacions expressades per les persones participants. El 

capítol quatre centra l’atenció en l’Àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI i, específicament, en la 

revisió de la seva estructura i les accions de promoció de les polítiques d’igualtat de gènere i 

LGBTI i de prevenció i abordatge de les violències masclistes i les LGBTI-fòbies. La diagnosi 

segueix amb l’anàlisi per àmbits, en que es presenten les percepcions sobre desigualtats 

recollides a través del procés participatiu, es destaquen algunes actuacions especialment 

rellevants i se sintetitzen els resultats en unes conclusions finals. Els àmbits que s’analitzen són 

coeducació, treballs i cures, salut, esports, comunicació, cultura, participació, habitatge, cicle de 

vida i espai públic.  

A la segona part es presenta el pla d’acció, amb els deu Eixos estratègics identificats, que donen 

resposta a les problemàtiques i desigualtats detectades a la diagnosi:  

 Eix estratègic 1: Reforç de l’àrea de feminismes i de les accions de sensibilització, 

transversalització i atenció a dones i persones LGBTI  

 Eix estratègic 2: Prevenció i abordatge de les violències masclistes i les LGBTI-fòbies 

 Eix estratègic 3: Coeducació en l’àmbit educatiu i del lleure 

 Eix estratègic 4: Igualtat i no discriminació en l’àmbit laboral i corresponsabilitat en les 

cures 

 Eix estratègic 5: Salut integral i esport no discriminatori i divers 

 Eix estratègic 6: Comunicació municipal amb perspectiva de gènere i LGBTI, cultura 

diversa i transformadora i comerç sensibilitzat 

 Eix estratègic 7: Igualtat de dones i persones LGBTI en la participació política i social del 

municipi 

 Eix estratègic 8:  Accés a un habitatge digne 

 Eix estratègic 9:  Perspectiva de gènere i LGBTI en el cicle de vida: joves i persones grans 

 Eix estratègic 10: Espai públic amb perspectiva de gènere 
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Cada Eix estratègic té uns objectius que es concreten en acció. El pla finalitza amb el 

desglossament de les actuacions, on s’identifiquen les àrees que les implementen, el calendari 

aproximat d’execució, el pressupost indicatiu i una proposta d’indicadors.  

Finalment, per facilitar la implementació del pla, el document acaba amb un capítol sobre els 

mecanismes de seguiment i avaluació, en que es detallen els passos a seguir per implementar 

adequadament el pla i tenir eines per la seva avaluació i millora.  

 

3. Síntesi procés d’elaboració 
 

Durant el procés d’elaboració del Pla d’Igualtat, Feminismes i LGBTI de l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès 2021-2025 s’han creat diversos espais de participació per tal de poder elaborar 

un pla realment aterrat a la realitat del municipi, i recollir el major nombre de veus, tant en 

l’àmbit intern de l’Ajuntament com extern de la ciutadania.  

Lideratge i coordinació 

A l’inici del procés s’ha constituït un Grup Motor, compost per persones amb càrrecs de 

responsabilitat tècnica de les diverses àrees, amb l'objectiu principal d’impulsar el procés 

d’elaboració del pla, fer-ne seguiment i validar-ne els passos, a més d'aportar informació 

rellevant sobre els temes analitzats (diagnosi) i proposar accions (pla d’acció). El Grup Motor 

s’ha reunit tres vegades (febrer, maig i juliol de 2021), implicant-se així en tot el procés.2 

L’apropiació del pla per part de les persones amb alts càrrecs dins de l’administració local és 

important per tal que el document elaborat es pugui validar tècnicament i se’n garanteixi la 

implementació en un futur. 

Diagnosi i pla d’acció 

L’anàlisi documental és el primer pas del procés: es revisen totes aquelles memòries, dades 

quantitatives, estudis, programes i projectes que són rellevants per a la diagnosi de gènere i 

LGBTI del municipi. 

Per poder aprofundir i detallar la informació, s’han realitzat entrevistes en profunditat a 

persones informants clau, tant de la ciutadania com del personal tècnic i polític de l’Ajuntament. 

En total s’han entrevistat 11 persones, de l’Àrea d’Igualtat, feminismes i LGBTI, de la ciutadania 

organitzada i dones a títol individual. 

Per ampliar el més possible l’abast de la informació recollida, s’ha realitzat un qüestionari obert 

a la ciutadania per detectar percepcions. Tal com es detalla a l’annex 2, s’han rebut 305 

respostes que han ajudat a preparar el treball posterior.  

Amb l'objectiu de treballar sobre els eixos d'anàlisis, recollint informació rellevant, detectant 

percepcions i identificant propostes d’acció s’han convocat dos Grups focals que s’han reunit 

dues vegades, una primera per treballar amb la diagnosi i una segona amb el pla d’acció. Un dels 

grups ha comptat amb la participació de diverses àrees de l’Ajuntament i l’altre amb entitats i 

col·lectius de la ciutadania, a més a més de persones a títol individual. En total, a les dues 

                                                           
2 A l’annex 1 es detallen les àrees i participants dels diversos espais (Grup Motor, entrevistes, Grups 
focals). 
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reunions del grup intern de l’Ajuntament hi ha participat un total de 50 persones de 28 serveis i 

departaments diferents, i a les dues reunions del grup focal de ciutadania hi ha participat 39 

persones de 20 entitats diferents. 

 

4. Diagnosi: l’Àrea d’Igualtat, feminismes i LGBTI 
 

4.1. Promoció de les polítiques d’igualtat de gènere 
 

En els anys recents, al municipi, les polítiques feministes han adquirit un pes que històricament 

no havien tingut, ja que no s’apostava per aquest àmbit i no se li dedicava recursos ni 

s’articulaven unes polítiques que promoguessin actuacions coherents i continuades.  

Actualment, l’aposta es visibilitza a partir de la planificació estratègica municipal, plasmada al 

Pla d’Actuació Municipal (PAM 20-23), que té entre els vuit objectius estratègics plantejats el 

d“Aplicar de manera transversal i universal les polítiques feministes d’igualtat” (objectiu 

estratègic 3). 

Però, com sabem, les apostes no es poden quedar en declaracions de principis, sinó que és 

necessari que es concretin en recursos per promoure els objectius establerts. I efectivament 

l’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI –tal com es diu actualment, deixant clara la voluntat 

d’aglutinar les dues perspectives, de gènere i LGBTI– ha vist reforçada la seva estructura. 

L’àrea se situa dins de l’Àmbit de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància. En el passat, 

fins l’any 2020 tenia una estructura molt feble, i comptava només amb una psicòloga, una 

administrativa i una persona de plans d’ocupació que havien de portar endavant tota la feina de 

l’àmbit. L’àrea no disposava de cap tècnica d’igualtat, amb excepció del període (al voltant del 

2008-2010) en què aquesta figura es va finançar per la Diputació de Barcelona en el marc del 

“Programa d'agents locals d'igualtat”. Això, tal com es va mencionar a la diagnosi per elaborar 

el present document, dificultava molt tenir unes polítiques d’igualtat de gènere sòlides i 

àmplies, i tots els esforços es centraven en l’atenció a les dones. Un fet que també es menciona 

a l’apartat d’avaluació del “III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Sant Cugat del Vallès 

(2018-2021)”, on es remarca la falta de temps per a poder implementar les polítiques d’igualtat. 

Actualment, l’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI s’ha reforçat incorporant una tècnica d’igualtat 

i una treballadora social, sent l’àrea que més ha crescut en personal en relació al conjunt d’àrees 

del consistori. 

L’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI actualment compta amb... 

Com a personal propi:  

 Administrativa - 90% de jornada aprox. 

 Psicòloga SIAD - 100% de jornada 

 Tècnica igualtat - 100% de jornada 

 Treballadora social - 100% de jornada 

Com a personal extern: 
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 Tècnica LGBTI del SAI 

 Assessora jurídica per dones 

 Atenció psicològica grupal 

 Servei atenció infants i adolescents 

 

L’estructura s’ha reforçat també en el cas de les polítiques de promoció dels drets LGBTI. Encara 

que des de 2017 el municipi compta amb un SAI (Servei d’Atenció Integral), fins al març 2020 

funcionava només tres hores al mes, la qual cosa feia molt complicat poder fer-se conèixer al 

territori, fer les atencions i desplegar una política coherent. De fet, la “Diagnosi LGBTI de Sant 

Cugat” definia el SAI com a un servei molt incipient, que s’havia de desenvolupar i ampliar. Ara, 

el servei compta amb 14 hores setmanals de funcionament que, per molt que segurament es 

podrien ampliar, dona més possibilitat de poder desenvolupar les tasques d’atenció al públic i 

de promoció de les polítiques LGBTI. 

*** 

Si s’analitza l’evolució del pressupost (el referent al capítol 2 del pressupost municipal, és a dir 

les despeses per serveis de l’àrea), també es veu un augment de la dotació cap a Igualtat, 

Feminismes i LGBTI,  que s’ha incrementat entorn a un 14% del 2017 al 2021.  

L’augment es concentra als pressupostos 2020 i 2021 on en general es denota una pujada dels 

imports. Com a elements clau de l’augment s’identifica, per una banda, la incorporació d’una 

partida específica de coeducació amb l’objectiu de treballar aquesta perspectiva de forma 

transversal a les escoles, i la partida destinada al programa pilot d’incorporació de la 

perspectiva de gènere als pressupostos. Per altra banda, coincideix amb la inclusió d’un 

pressupost pel SAI, que es destina en part al finançament de la tècnica referent i en part a dur 

a terme accions de sensibilització, difusió i formació. A més a més, es veu que hi ha una baixada 

del pressupost d’atenció psicològica a les dones perquè és un servei que es realitza, en la seva 

totalitat, amb el personal propi de l’Ajuntament (a través del capítol 1 de despeses de personal 

del mateix pressupost).  De cara al 2022, es preveu augmentar les hores d’atenció del servei 

jurídic i en conseqüència hi haurà un augment d’aquesta partida.   

Del pressupost també queda palesa una forta aposta per l’atenció a infants (que s’explicarà amb 

més detall a l’apartat de violències masclistes). Quant al pressupost dedicat únicament a 

l’abordatge de les violències masclistes (que no inclou altres accions que també atenen o 

aborden les violències masclistes però que no estan dirigides únicament a això) a 2021 ha estat 

de: 62.060,00 (41% del pressupost total d’igualtat)3. A aquestes xifres cal afegir les despeses de 

personal de Capítol 1: Psicòloga del SIAD, Treballadora Social del SIAD i Administrativa, que no 

queda reflectit en aquesta taula del pressupost del Capítol 2. 

Taula 1. Pressupost 2017-2021 àrea Igualtat, Feminismes i LGBTI 

Descripció 2017 2018 2019 2020 2021 

Atenció a la dona: 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.350,00 1.400,00 

                                                           
3 Inclou la partida de “supervisió”, “servei jurídic” “sessions grupals” “atenció a infants”, Sensibilització 
25N”. 
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Supervisió 

Atenció a la dona: 

Servei Jurídic 

26.186,51 6.500,00 6.500,00 6.500,00 8.200,00 

Atenció a la dona: 

Suport psicològic 

20.000,00 5.000,00 5.000,00   

Atenció a la dona: 

Sessions grupals 

9.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 11.500,00 

Atenció a la dona: 

material servei 

500 500 500 1.000,00 1.000,00 

Atenció a la dona: 

difusió SIAD 

   13.500,00 5.000,00 

Total Atenció a les 

dones 

57.186,51 20.000,00 20.500,00 29.350,00 27.100,00 

Atenció a infants 23.523,5 30.960,00 30.960,00 32.920,86 30.960,004 

Sensibilització - 25N 9.000,00 9.944,99 22.801,88 12.000,00 10.000,00 

Programes igualtat 8M 14350 12534 6.000,00 9.000,00 9.000,00 

Premi cartell 8 de març 1.200,00 1.200,00 1.200,00   

Patrocini activitats 

teatrals 

2.500,00 2.500,00 2.500,00     

Promoció coeducació a 

les escoles 

      8.835,00 16.500,00 

Sensibilització Igualtat 

de gènere 

27.050,00 26.178,99 32.501,88 29.835,00 35.500,00 

                                                           
4 Aquesta partida inclou també una part de l’import dels tallers a les escoles que es realitzen al marc del 
Programa de Dinamització Educativa (capítol 5.1 de Coeducació).  
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Desplegament accions 

del Pla d'igualtat  

24.520,00 29.015,20 2.6625 15.000,00 6.000,00 

Pressupostos amb 

perspectiva de gènere 

      18.000,00 18.000,00 

SAI – tècnica referent        20.0005 27.100,00 

SAI – Difusió i 

sensibilització  

       6.000,006 

Atenció i sensibilització 

LGBTI 

      20.000 33.100,00 

TOTAL 132.280,01 106.154,19 110.586,88 145.105,86 150.660,00 

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI 

*** 

A continuació mostrem els principals eixos d’actuació de l'àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI, 

per donar una idea general de la seva tasca. Les actuacions cap a la igualtat de gènere i les 

dirigides a la promoció dels drets LGBTI s’expliquen de forma conjunta, ja que l’aposta de l’àrea 

és treballar les dues perspectives alhora. Això es concreta en el fet que es mantenen espais 

periòdics de coordinació amb tot l’equip, i que es fa l’esforç explícit d’incorporar les dues 

mirades en les actuacions que es dissenyen, així com d’organitzar programes de forma 

compartida.  

L’àrea s’organitza, doncs, entorn algunes línies principals d’actuació.  

a. Per un banda, les actuacions relatives al disseny i la implementació d’accions de prevenció 

i sensibilització a la ciutadania sobre igualtat de gènere, prevenció de les violències 

masclistes i promoció dels drets LGBTI.  

Aquí s’emmarquen les campanyes que es realitzen des de l’àrea al voltant del 8 de març, del 25 

de novembre o de diades LGBTI (com el 17 de maig contra l’LGBTI-fòbia, el 28 de juny de l’orgull 

LGBTI, o l’octubre trans).7 A l’apartat específic de violències masclistes i LGBTI-fòbia d’aquest Pla 

d’Igualtat s’expliquen més en detall algunes d’aquestes accions, i en els capítols sobre els 

diversos eixos (treballs i cures, coeducació, esports, etc.) també s’inclouen actuacions de 

sensibilització que es realitzen en diversos àmbits.  

                                                           
5 Al pressupost 2020 s’engloba en aquest import el cost de la tècnica i l’import de les accions de difusió, 
sensibilització i formació. En canvi, al pressupost 2021 es desglossen aquestes dues partides.  
6 Aquesta partida inclou també una part de l’import dels tallers a les escoles que es realitzen al marc del 
Programa de Dinamització Educativa (capítol 5.1 de Coeducació). 
7 A aquest enllaç de l’Ajuntament de Barcelona es facilita un llistat de diades rellevants:  
https://ajuntament.barcelona.cat/LGBTI/ca/recursos-i-actualitat/diades-internacionals  
 

https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/recursos-i-actualitat/diades-internacionals
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Com a accions específiques de prevenció i sensibilització es destaquen, per exemple, les 

activitats entorn al 8 de març del 2021 que es van centrar en el tema de les sexualitats i els 

desitjos, tocant qüestions com el desig i la gordofòbia o els drets sexuals i les dones amb 

diversitat intel·lectual.  

 

Cartell 1. Activitats al voltant del 8 de març 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També s’evidencia la campanya nadalenca de joguines lliures de sexisme, que va concretar-se 

en un portallapis retallable distribuït entre l’alumnat de 3r i 4rt de primària de totes les escoles 

públiques i concertades de la ciutat, així com en centres cívics i biblioteques. Dins de la mateixa 

campanya es va fer un vídeo, amb un missatge que trenca estereotips de gènere des d’una 

mirada feminista i LGBTI.  

Cartell 2. Campanya nadalenca de joguines lliures de sexisme 2020 
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A la diagnosi es va emfatitzar en la importància de sensibilitzar el sector del comerç, que sovint 

no entra entre els àmbits d’interès d’una diagnosi o pla d’igualtat, però que té una forta 

influència en l’espai públic ja que sovint emet, a través dels aparadors i els anuncis, missatges 

estereotipats i que cosifiquen les noies i les dones. 

Quant a la part de sensibilització, des del 2020 el SAI està impulsant unes activitats de difusió 

del servei fonamentals per donar a conèixer una iniciativa relativament nova. Aquesta difusió es 

fa també a través de campanyes de sensibilització, com ara el vídeo i la campanya a les xarxes 

“Revisa la teva mirada i gaudeix la diversitat sexual i de gènere” sobre discriminació i estereotips 

LGBTIfòbics (se’n parlarà més a l’apartat de LGBTI-fòbies). És important destacar que el 2020 ha 

estat el primer any en què es van celebrar diades LGBTI amb actes i campanyes. Per exemple, al 

juny de 2020 amb el lema ‘Sant Cugat, Orgullosa i diversa’, es va dedicar per primera vegada una 

programació específica per a la visibilització dels col·lectius LGBTI a través de la difusió de 

curtmetratges i la creació al carrer d’elements de visualització als bancs i semàfors. 

Anteriorment, el consistori es limitava a penjar la bandera de l’Arc de Sant Martí a la façana de 

l’Ajuntament el 17 de maig i el 28 de juny.  

Foto 1. Campanya ‘Sant Cugat, Orgullosa i diversa’ 2020 

 

 

De la informació recollida amb el treball de camp de la diagnosi es percep un cert descontent 

en relació amb les activitats de sensibilització que s’han realitzat fins ara des de l’àrea 

d’Igualtat, Feminismes i LGBTI. La percepció és que són activitats, amb algunes excepcions, que 

no tenen un fil conductor; que van de diada en diada però sense un treball continuat de fons.   

b. Actuacions d’atenció directa a la ciutadania, específicament a noies, dones i persones 

LGBTI, a través del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) i el SAI (Servei d’atenció 

integral).  

El SIAD és un servei dirigit a noies i dones del municipi, amb l’objectiu de donar resposta a les 

demandes d’informació i atenció, potenciar els processos d’autonomia personal i contribuir a la 

superació de les situacions de desigualtat de gènere i les violències masclistes. 

El servei ofereix atenció a través de: 
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 informació i orientació personalitzada; 

 atenció psicològica individual (no com a tractament terapèutic de llarga durada sinó 

com a una intervenció per una situació específica);  

 assessorament jurídic (amb la possibilitat de tractar diverses branques del dret, com 

ara família, violències masclistes, dret penal general, laboral i seguretat social, civil, 

estrangeria i nacionalitat); 

Cartel 3.Presentació SIAD 

 

      

                SIAD 

Informació i acollida de dilluns a divendres, 

de 9 a 14 , a la Casa Mònaco. 

Avinguda de Gràcia, 50 

08172 Sant Cugat del Vallès 

935 657 000 

 

El total de dones ateses, segons les dades facilitades per les memòries de l’àrea, han crescut 

notablement des del 2018 al 2019, tornant a baixar al 2020. És molt probable que en aquesta 

baixada hagi influït la situació de Covid-19, encara que des del servei es diu que van poder seguir 

amb les atencions de forma virtual i puntualment presencials quan no era viable la virtualitat.  

Taula 2. Dones ateses per SIAD (2018, 2019, 2020) 

 2018 2019 2020 

Nombre dones ateses 159 215 179 

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI 
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Quant a la tipologia d’atencions, es veu que des del 2018 al 2020 el nombre de consultes ha 

augmentat exponencialment, i això és degut a l’entrada d’una tècnica que es dedicava 

específicament a fer atencions. Entre les atencions que es realitzen, a la diagnosi es destaquen 

les atencions que es fan relatives als processos perinatals (de dol per infertilitat o dol perinatal). 

 

Taula 3. Nombre de consultes per àrees del SIAD (2018, 2019, 2020) 

 2018 2019 2020 

Violències masclistes 65 288 480 

Consultes jurídiques 70 166 160 

Consultes psicològiques 19 109 228 

Consultes laborals, de salut 

i Serveis Socials 
36 47 16 

Total consultes 190 610 884 

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI 

Moltes de les atencions que realitza el SIAD són sobre necessitat d’informació o 

acompanyament per a noies i dones en situació de violències masclistes ja que és un servei 

especialitzat que forma part de la Xarxa d'atenció i recuperació integral que defineix la Llei 

5/2008, clau com a servei de proximitat. Per això, preveu algunes iniciatives específicament 

dirigides a dones i noies en situació de violències masclistes que s’expliquen amb més detall a 

l’apartat sobre violències masclistes.  

Quant als perfils de dones ateses, a continuació es presenten les dades recollides en relació amb 

la franja d’edat.  

Taula 4. Franges d’edat dones ateses pel SIAD (2018, 2019, 2020) 

 2018 2019 2020 

 nombre % sobre el 

total 

nombre % sobre el 

total 
nombre % sobre el 

total 

0-12 0 0 0 0 0 0 

13-18 1 1% 1 0% 2 1% 
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19-29 11 7% 19 9% 20 11% 

30-45 68 43% 91 42% 77 44% 

46-65 66 42% 74 34% 71 41% 

66-80 10 6% 29 13% 4 2% 

Més d'80 2 1% 1 0% 1 1% 

Total  1588 100% 215 100% 175 100% 

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI 

Les dones entre els 30 i 45 anys són la franja que més s’atén, seguida per la franja entre els 46 i 

65 anys. És a dir, hi ha més dificultats per arribar a noies més joves de 30 i a dones majors de 

65 anys, i això correspon a la percepció de poques atencions a noies joves detectada durant la 

diagnosi. Analitzant aquestes dades, es veu que per les franges d’edat entre 30 i 45 anys i 46 i 

65 anys hi ha una sobrerepresentació de les dones ateses pel SIAD respecte a la població total. 

Si analitzem les dades de la piràmide poblacional del 2020, es veu que la franja entre 30 i 45 

anys representa un 21% del total de les dones mentre que les dones ateses entre els 30 i 45 anys 

representen un 44% del total. El mateix passa amb la franja entre 46 i 65, que és el 41% del total 

de dones ateses mentre que és un 29% del total de dones al municipi. En canvi, les dones joves 

i més grans són subrepresentades entre les dones ateses al SIAD (en la població total la franja 

20-29 anys i 66 i 80 anys representen ambdues un 11% del total de dones).9     

 

Taula 5. Nivell d’estudis dones ateses pel SIAD (2018, 2019, 2020) 

 2018 2019 2020 

 nombre % sobre el 

total 

nombre % sobre 

el total 

nombre % sobre 

el total 

Sense estudis 0 0% 1 1% 2 1% 

Estudis primaris 11 26% 33 28% 28 19% 

                                                           
8 En alguns casos el nombre total de dones ateses no correspon amb el nombre indicat a la taula 2 perquè 
no en tots els casos es facilita i recull la informació. Això val també per les altres variables del perfil de 
dones ateses.  
9 Dades Idescat “Municipis en xifres”, dades del primer de gener del 2020.  

https://www.idescat.cat/emex/?id=082055&lang=es
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Estudis 

secundaris (ESO, 

Batx., FP) 

14 33% 37 31% 56 39% 

Universitaris  16 38% 42 35% 56 39% 

Altres  1 2% 7 6% 3 2% 

Total  42 100% 120 100% 145 100% 

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI 

En general, les dones amb estudis universitaris són la majoria de les que acudeixen al SIAD; 

també arriben dones amb batxillerat o FP, mentre que les dones amb nivell d’estudis més baix 

són un percentatge molt menor, que a més a més ha baixat notablement al 2020. També és 

necessari remarcar que no s’ha recollit des del SIAD la informació de forma completa i per això 

no es disposa de la informació del total de les dones ateses, i això influeix en la consistència 

d’aquestes conclusions. 

Quant a la nacionalitat de les dones ateses, només es disposa de la informació pel 2018. 

Taula 6. Nacionalitat dones ateses pel SIAD (2018) 

Espanyola 140 85% 

Comunitària (no 

espanyola) 

11 7% 

Extracomunitària 12 7% 

Altres 1 1% 

Total  16410 100% 

Font: elaboració pròpia a partir de la informació de la memòria 2018 de l’àrea d’Igualtat, Feminismes i 

LGBTI 

Les dones ateses amb nacionalitat espanyola són el 85%, un percentatge lleugerament inferior 

a la proporció de dones de la població general, que és del 87%11. El mateix passa amb les dones 

extracomunitàries que són el 7% de les ateses, i a nivell general representen el 8%. Les dones 

comunitàries no espanyoles estan lleugerament sobrerepresentades, ja que són el 7% de les 

                                                           
10 Aquest número supera el total de dones ateses per aquest any. És així com s’ha recollit a la memòria 
2018 de l’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI. 
11 Dades Idescat “Municipis en xifres”, dades del primer de gener del 2020. Com que les dades d’aquesta 
magnitud tan macro no varien notablement en pocs anys, s’ha considerat adient fer aquesta comparació 
entre dades macros del 2020 i les dades facilitades pel SIAD del 2018.  

https://www.idescat.cat/emex/?id=082055&lang=es
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dones ateses i en canvi en la població en general són el 5%. Les dades facilitades no permeten 

identificar les nacionalitats, però a la diagnosi es posa sobre la taula l'absència d’atencions cap 

a dones asiàtiques.  

Un element que es troba a faltar és la informació respecte a dones ateses amb diversitat 

funcional, que seria interessant per identificar l’accessibilitat del servei. Veient també la 

importància que té al municipi el fet de residir en una zona  o en un altra saber de quins barris 

venen les noies i dones ateses també podria ajudar a millorar la cobertura del servei.  

El SAI és un servei integral, que combina una part de treball vinculada a la sensibilització i la 

formació, com s’ha vist anteriorment, i una altra part vinculada a l’atenció directa a les persones 

LGBTI (també menors d’edat), a les seves famílies i al seu entorn. Principalment ofereix: 

 informació, orientació i assessorament sobre els drets LGBTI; 

 assessorament psicològic a les persones LGBTI en els processos personals de construcció 

de la pròpia identitat sexual i de gènere; 

 gestió de denúncies de fets discriminatoris per motiu d’orientació sexual, identitat o 

expressió de gènere, en coordinació amb el SAI Central de la Generalitat; 

 derivació a serveis especialitzats en situacions de discriminació i violències per raó 

d'identitat, orientació i expressió de gènere. 

 

                                  SAI 

Atén tots els dilluns, de 8 a 15 h, i els 

dimecres, d’11 a 15 h i de 16 a 19h, a la Casa 

Mònaco 

Avinguda de Gràcia, 50 

Demanar cita prèvia al 93 565 70 00 o a 

sailgbti@santcugat.cat 

 

Donat el fet que en general, tal com es veurà al capítol 5.5. de comunicació, el SAI encara no és 

prou conegut al municipi, les demandes que arriben són demandes de canvi de nom o gestions 

més administratives com, per exemple, les dificultats posades pel registre civil del municipi en 

el cas del registre de la criatura d’una parella de lesbianes. També s’han treballat amb alguns 

casos de LGBTI-fòbia, com es veurà a continuació. Es menciona la importància d’ampliar 

l’espectre de casos que arriben (directament o derivats per altres serveis), i sobretot es fa èmfasi 

en la importància de treballar casos de LGBTI-fòbia als entorns escolars.  

c. L’àrea també té, entre les seves funcions, el treball de suport i assessorament a les entitats 

de dones, feministes i LGBTI. Com es veurà al capítol 5.7. de participació, actualment és una 

línia poc desenvolupada.  

d. L’àrea també treballa per a promoure de forma transversal la igualtat de gènere i LGBTI 

internament a l’Ajuntament.  
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Tant la perspectiva de gènere com l’LGBTI no es poden promoure i executar exclusivament des 

de l’àrea d’igualtat. Encara que està clar que aquesta àrea ha de tenir un lideratge específic, ja 

que és l’àrea especialitzada del consistori, la transversalització d’aquestes mirades ha de ser una 

responsabilitat compartida del conjunt de l’Ajuntament. No hi ha cap política pública local que 

sigui neutral al gènere i per això actuar sense aquesta consciència reprodueix exclusions, 

discriminacions i desigualtats.  

A nivell formatiu s’han anat realitzant vàries formacions en gènere, tant bàsiques per a tot el 

personal, com per a incorporar la perspectiva de gènere en àmbits específics. També el personal 

va participar en un micro curs de la Generalitat de Catalunya sobre el deure d’intervenció en cas 

de discriminacions per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere. No obstant, la 

percepció recollida a la diagnosi realitzada és que aquestes formacions no deixen de ser bolets 

i que és necessari pensar un pla formatiu general, que s’està elaborant durant el procés de 

construcció del present pla.   

Això es veu especialment rellevant en relació a la perspectiva LGBTI. A la diagnosi LGBTI del 2018 

ja es deia:   

“Des de diferents serveis municipals i àrees de l’Ajuntament, la mancança d’una 

perspectiva LGBTI impedeix identificar les desigualtats específiques que pateix el 

col·lectiu. Es considera que els serveis són accessibles per a tothom i que no discriminen 

per raó de sexe, gènere i/o sexualitat. Aquesta mirada universalista però, darrere d’un 

discurs d’acceptació, pot arribar a invisibilitzar les especificitats del col·lectiu LGBTI.” 

(p.29) 

A la diagnosi feta per elaborar el present document, es va detectar que aquesta preocupació és 

encara present, i que amb excepció d’alguna àrea en la qual hi ha més conscienciació, en general 

es desconeix la perspectiva LGBTI i la seva implicació en la feina del municipi. Sobretot es va 

destacar un gran desconeixement en relació amb la vivència de les persones trans. Això és un 

obstacle important a l’hora de detectar situacions d’LGBTI-fòbia, ja que sovint es normalitzen 

conductes i dinàmiques que són discriminatòries. 

Quant a la sensibilització sobre les desigualtats de gènere, encara que potser hi ha més 

coneixement que respecte a la perspectiva LGBTI, es detecta una feblesa a l’hora d’identificar i 

saber aplicar eines concretes per a transversalitzar la perspectiva de gènere; possiblement per 

falta de formació però també, en algunes ocasions, per una infravaloració de les desigualtats 

existents i una falta de priorització.  

Una iniciativa especialment important per l’impacte que pot tenir en la transversalització de la 

perspectiva de gènere és el projecte de pressupostos amb perspectiva de gènere. És un projecte 

pilot que inicialment (2021) es farà amb algunes àrees específiques (Participació, Ciutadania, 

Cultura i Ocupació), per després arribar al conjunt de l’Ajuntament. El projecte consisteix en 

l’organització de formacions especialitzades al personal tècnic-polític de les àrees involucrades 

sobre pressupostos amb perspectiva de gènere. A més a més de les formacions també es preveu 

una revisió dels pressupostos 2020 amb les àrees seleccionades i una borsa d’hores 

d’assessorament. S’espera que tot el procés pugui facilitar una mirada i unes eines concretes 

per incorporar la perspectiva de gènere de cara als pressupostos 2022 de les àrees participants.   

Aquest 2021 també s’ha posat en marxa l’elaboració del Pla d’Igualtat Intern que substituirà 

l’anterior, caducat des de fa més de cinc anys (“Pla Intern d'Igualtat de Gènere, 2012-2015”). 



21 
 

L’elaboració d’un pla intern és també una oportunitat per transversalitzar la perspectiva de 

gènere i sensibilitzar el conjunt d’àrees.  

Sabem que un element central per a una real transversalització és el foment d’espais de 

coordinació dins les diverses àrees.  En aquest sentit es va valorar molt positivament 

l’experiència de la Taula d’Igualtat Municipal en què participaven diferents àrees de 

l’Ajuntament, i que es va crear com a eina de seguiment del II Pla d’Igualtat de ciutadania. Era 

un espai en què es compartien les actuacions de promoció de la igualtat de gènere que s’estaven 

portant endavant i també es realitzaven petites formacions. Aquesta taula actualment ja no 

existeix i a la diagnosi es va emfatitzar la necessitat de tenir espais de coordinació d’aquest tipus.   

De fet, en general es percep clarament el desconeixement entre àrees (amb algunes excepcions) 

en relació amb les actuacions que cadascuna porta endavant per promoure la igualtat de gènere 

i LGBTI, i l’existència d’una inèrcia que porta a treballar sense intercanviar informació i 

coordinar-se. Sí que val la pena destacar que hi ha àrees amb les quals Igualtat, Feminismes i 

LGBTI té una millor coordinació, i això facilita intercanviar informació i portar endavant 

actuacions coordinades (sobretot es van destacar joventut, ocupació i esport).  

 

 

4.2. Prevenció i abordatge de les violències masclistes i les 

LGBTI-fòbies 
L’abordatge de les violències masclistes (VM) té un recorregut activista, normatiu i de política 

pública al nostre país molt més llarg (de més de 20 anys) que l’abordatge de les LGBTI-fòbies, 

que és més recent. Per tant s’han articulat molts més mecanismes d’obtenció d’informació en 

els casos de VM, i no tants en els casos d’LGBTI-fòbies. Recordem que Sant Cugat, tot i tenir un 

llarg històric de plans d’igualtat (des de 2006), és la primera vegada que hi incorpora la 

perspectiva LGBTI. 

Tot i això, a continuació presentem un seguit de dades proporcionades per diferents recursos 

d’atenció en violències,  que poden ajudar en certa manera a  dimensionar les  violències 

masclistes i les LGBTI-fòbies al municipi.   

A Sant Cugat hi treballen el cos de Policia Local de l’Ajuntament i el cos de Mossos d’Esquadra 

de la Generalitat de Catalunya. La policia és un element essencial per la recollida de denúncies i 

com a servei de protecció de les dones, adolescents i nenes que viuen violències masclistes i 

d’infants, adolescents i persones adultes que viuen LGBTI-fòbies, sobretot en aquells casos de 

més gravetat o de risc.  

Taula 7. Denúncies presentades (2020) 

Delicte Cos Denúncies 

Dones 

Denúncies 

Infants i 

adolescents 

menors d’edat 

Total 

Violència de gènere Mossos 58 0 58 
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d’Esquadra 

 

Delictes contra la 

llibertat sexual12 

Mossos 

d’Esquadra 

5 8 (2 nois) 13 

Policia local 2 1 3 

Delictes d’odi per 

orientació o identitat 

de gènere 

Mossos 

d’Esquadra 

0 2 (nois) 2 

TOTAL DENÚNCIES  65 11 76 

  Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per PL i MMEE. Dades 2020 

 

Durant el 2020 hi ha hagut 58 denúncies per violència de gènere, i 16 denúncies per delictes 

contra la llibertat sexual, 9 de les quals de persones menors d’edat. Segons les dades de la 

darrera Enquesta de Violència Masclista a Catalunya (2016), només una de 4 dones (26,1%) que 

interpreta el que li ha succeït com un fet delictiu denuncia. Si prenem aquesta dada com a 

referència, podríem inferir que, durant el 2020, a Sant Cugat es podrien haver produït uns 296 

casos de violència masclista (si multipliquem per quatre les 74 denúncies rebudes).   

El servei d’atenció permanent contra la violència masclista (línia 900 900 120), d’àmbit català i 

gestionat per l’Institut Català de les Dones ha enregistrat les següents trucades del municipi de 

Sant Cugat.   

Taula 8. Dades Línia 900 900 120  (2018, 2019, 2020) 

 2018 2019 2020 

Trucades per VM 70 47 112 

Parella 68 43 98 

Familiar 1 1 8 

Laboral **** 1 1 

Sociocomunitari 1 2 5 

                                                           
12 Inclou els delictes d'exhibicionisme, assetjament sexual, abús sexual, agressió sexual, ciberassetjament 
i assetjament àmbit escolar. 
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V. física 32 21 47 

V. psicològica 71 48 117 

V. sexual 3 1 2 

V. econòmica 4 4 8 

Font: elaboració pròpia a partir de la informació de la línia 900 900 120 (ICD) 

Quant a les dones ateses al SIAD per violències masclistes, a continuació es presenten les 

principals dades. 

Taula 9. Atencions SIAD (2018, 2019, 2020) 

 2018 2019 2020 

Dones ateses per VM 64 

 

(40% sobre el total 

de dones ateses) 

78 

 

(36% sobre el 

total de dones 

ateses) 

89 

(49% sobre el 

total de dones 

ateses) 

Àrees de consulta de 

violència  

de 214 consultes, 

64 han estat de 

VM  (30%) 

 de 866 consultes 

totals, 478 de VM 

(55%)  

Casos atesos d'infants i 

adolescents   

28  31 22 

Font: elaboració pròpia a partir de la informació de les memòries 2018, 2019 i 2020 de l’àrea d’Igualtat, 

Feminismes i LGBTI 

Les dades indiquen que al 2020 s’ha incrementat el percentatge d’atencions per violències 

masclistes respecte del total d’atencions, passant del 40% de 2018 al quasi 50% de 2020. També 

és important destacar que s’han multiplicat per 7 les consultes relacionades amb les violències 

masclistes, probablement per la situació de Covid-19. Així, aquest tipus de consultes han passat 

de ser el 30% del total, durant el 2018, a ser el 55%, en el 2020. 

Quant als recursos de protecció de les dones, a 2020 hi va haver 21 dones amb dispositius de 

teleassistència mòbil actius, havent augmentat en 2,3 vegades respecte 2018, probablement 

també per la situació de Covid-19. Per tant, es va activar aquest dispositiu en el 20% dels casos. 

Així mateix, aquest any passat s’ha hagut d’activar un allotjament d’urgències a la casa 

d’acollida, el primer en els darrers tres anys.  
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Taula 10. Recursos de protecció a les dones (2018, 2019, 2020) 

 2018 2019 2020 

Dispositius actius de 

teleassistència mòbil per 

víctimes de violència de 

gènere (ATENPRO) 

9 12 21 

Activació de l’allotjament 

urgències 

0 0 1  

       Font: elaboració pròpia a partir de la informació de les memòries 2018, 2019 i 2020 de l’àrea 

d’Igualtat, Feminismes i LGBTI 

*** 

Com hem dit, és molt complex tenir una visió clara dels casos d’LGBTI-fòbia al municipi, ja que 

el sistema de recollida de les incidències i, més en general, el circuit d’atenció és molt més 

incipient i menys estructurat respecte al de violències masclistes.  

 A l’annex 2, es reporten les percepcions detectades a través del qüestionari a la ciutadania, que 

mostren una consciència de l’existència encara avui en dia de discriminacions pel col·lectiu 

LGBTI, sobretot en el cas de les persones trans. També val la pena ressaltar, per exemple, que 

158 persones (80% sobre el total de respostes) han contestat sentir molta o una mica de 

preocupació en relació a “La incomoditat que encara senten les persones lesbianes, gais i 

bisexuals a l'expressar la seva orientació sexual en públic”.  

Si ens remetem a les dades que anualment publica l’Observatori Contra l’Homofòbia (des del 

2015) podem tenir una visió general de tota Catalunya. Segons l’informe del 2019, l’últim 

publicat, els homes gais i bisexuals són els que més incidències reporten a l’observatori (gairebé 

un 60%), en canvi les dones lesbianes i bisexuals i les persones intersex es mantenen amb un 

registre d’incidències molt més baix (quasi inexistent per les persones intersex). També s’ha 

registrat una caiguda de les incidències presentades per persones trans, sent les dones trans la 

majoria de les que presenten incidències, molt per sobre dels homes trans (10,6% de dones trans 

davant d’un 0,6% d’homes trans).  

Quant a l’edat, les persones que menys registres presenten són les persones grans, i en relació 

als contextos en què es donen les agressions: 

“més de la meitat de les incidències registrades (54,4%), s’han produït en l’espai públic, 

concretament esdevenen en la via pública seguint, amb molta diferència, el transport 

públic. En relació amb l’àmbit privat destaquen les incidències en l’àmbit de l’habitatge 

i laboral. Tanmateix, en espais privats de concurrència pública destaquen els àmbits 

d’oci nocturn i gastronòmic (bars, restaurants, cafeteries…)” (p.123). 

A Sant Cugat el nombre de casos atesos per LGBTI-fòbia pel SAI han estat escassos i, de fet, 

s’ha mantingut en 3 en els darrers dos anys, el que representa el 27% de les atencions totals a 

2020. 
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Taula 11. Atencions per LGBTI-fòbies al SAI (2018, 2019, 2020) 

 2018 2019 2020 

Atencions 2 (de 8) 3 (de 15)  3 (de 11) 

Font: elaboració pròpia a partir de la informació de les memòries de l’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI 

Al 2020 (que és quan es reporta aquesta informació a la memòria), la tipologia de casos detectats 

(que no sempre es concreten en denúncies formals) se centren en agressions homòfobes (una 

a un centre comercial) i de detecció de discursos d’odi (a una escola del municipi)). 

*** 

Si es repassa i s’analitza la planificació que actualment guia la política pública a l’Ajuntament de 

Sant Cugat i que s’ha referenciat durant l’apartat anterior, podem veure que tot i que dins del 

Pla d’actuació municipal 2020-2023 hi ha els compromisos concrets  d’“augmentar els recursos 

per a la prevenció i atenció de la violència masclista” i el d’impulsar i aplicar un protocol de 

violència masclista als espais d’oci”, no es concreta  cap línia  específica de lluita contra la 

violència masclista que permeti visibilitzar de forma més global l’abordatge d’aquesta 

problemàtica. Sobre l’abordatge de les LGBTI-fòbies, o dels drets LGBTI en general, no hi ha cap 

menció en tot el pla d’actuació.  

Si revisem altres plans sectorials veiem que el Pla local d’Infància i adolescència de Sant Cugat 

del Vallès, que també s’aprova a 2020, i que és fonamental per fer polítiques públiques que 

defensin els drets d’infants i adolescents, no preveu dins de cap objectiu la prevenció de les 

violències masclistes ni de les LGBTI-fòbies. Només una actuació del pla, el programa Bona nit 

Sant Cugat aborda aquests dos temes.   

En canvi, el Pla Local de Joventut 2020-2023 sí que conté diverses accions per abordar les 

violències masclistes:  l’elaboració d’un protocol contra l’assetjament sexual en l’àmbit esportiu, 

la promoció del SAI com a servei de referència per les persones joves LGBTI, el protocol contra 

les agressions masclistes en espais d’oci i el treball per descentralitzar l’atenció en violències 

masclistes a noies joves apropant el servei del SIAD a altres serveis que utilitzen més les joves, 

com l’Oficina Jove, o estudiant la possibilitat de crear algun servei específic.  

Aquesta manca o escassa  menció sobre l’abordatge de les LGBTI-fòbies en aquests  instruments 

de planificació estratègica que guien les polítiques públiques de Sant Cugat és bastant 

preocupant, tenint en compte que la Diagnosi LGBTI es va fer a 2018, i allà ja es recollia la 

presència d’agressions LGBTI-fòbiques a l’espai públic i a les escoles, sobretot en forma 

d’assetjament. La mateixa diagnosi, també recomanava fer un instrument de prevenció i 

abordatge de les LGBTI-fòbies i de les violències LGBTI adreçat a la ciutadania.  Aquesta absència 

és indicador del poc impacte que la diagnosi ha tingut en la política pública del municipi.  

En consonància amb això, durant la diagnosi es va percebre que les entitats van per davant de 

la política pública sobretot en relació a les violències masclistes.  

*** 
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Quant a les polítiques d’atenció a les violències masclistes, el principal servei d’atenció a les 

violències masclistes al municipi és el SIAD, del que ja hem parlat a l’apartat anterior. El SIAD al 

municipi és la principal porta d’entrada de les dones, adolescents i nenes que pateixen VM a la 

Xarxa d’Atenció especialitzada. Tot i que, com ja hem dit, no és un servei específic de VM, sí que 

és un servei especialitzat, que es coordina amb la resta de serveis que intervenen en els casos 

de VM al municipi, tant serveis de competència municipal, com són els serveis socials o la policia 

local, com serveis de competència autonòmica, com són mossos d’esquadra, hospitals i serveis 

de salut en general.   

La intervenció que es fa des del SIAD per les dones, adolescents i nenes en situació de VM és 

breu, lligada amb la situació d’especial vulnerabilitat que presentin. No es fan tractaments de 

llarga durada i això implica que no es treballa la recuperació de les dones, adolescents i nenes.  

A més dels serveis generals (assessorament psicològic i jurídic), el SIAD ha desenvolupat, amb el 

temps, serveis només adreçats a les situacions de violències masclistes. Un d’aquests és el grup 

d'autoajuda obert per dones en situació de VM que ja estan ateses al SIAD o que (en menor 

mesura) es deriven des de la psicòloga de Serveis Socials. És un grup que es reuneix 

setmanalment i en el que participen unes 15 dones (al 2018 hi van participar 13 dones, al 2019 

17 i al 2020 12).  

Un altre d’aquests serveis desenvolupat pel SIAD és el Far de Colors especialitzat en infants i 

adolescents que han patit violència a l’àmbit familiar i a filles i fills de dones que pateixen 

violència masclista, i que ofereix 10 hores setmanals d’atenció per part d’un psicòleg infantil. 

Aquest darrer servei, tenia un  pressupost aproximat de 23.000 euros el 2017, que va passar a 

ser de 30.900 el 2019, esdevenint una aposta clara des d’Igualtat (encara que dins d’aquesta 

partida, com s’ha vist, s’inclouen algunes altres activitats de sensibilització).       

En canvi, les noies que pateixen violència masclista per part dels seus companys normalment 

són ateses pel SIAD, encara que en alguns casos es poden trobar noies que viuen les dues 

situacions a la vegada. En aquest sentit, es percep per part de les professionals la necessitat de 

treballar amb els instituts i els seus Equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) 

per augmentar les derivacions de noies joves, ja que el SIAD no és percebut com un servei de 

referència per a adolescents que viuen violències masclistes. Això és en línia amb el que es 

menciona anteriorment, que arriben poques noies joves al SIAD. 

Des del SIAD es gestionen els dos serveis de protecció esmentats més amunt: la TAM 

(Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere) a través del servei ATENPRO (Servei 

Telefònic d’Atenció i Protecció per a víctimes de violència de gènere), i un recurs d’allotjament 

d’urgències concertat amb un altre municipi de la comarca on s’acullen les dones i les seves filles 

i fills empadronats a Sant Cugat durant un període curt de temps, entre 3 i 5 dies.  

A més, consta als pressupostos i les memòries que des del 2018 es treballa per la cura de les 

professionals que aborden els casos de violència masclista a través de l'organització mensual 

d’una sessió de supervisió tècnica. 

*** 

Per abordar els casos d’LGBTI-fòbies es crea el Servei d’Atenció Integral LGBTI (SAI),  amb 

l’objectiu d’atendre de manera personalitzada, de qualitat i de proximitat a les persones que 

pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, 

identitat de gènere o expressió de gènere. Ara bé, el cert és que aquest servei, més que fer 
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atencions, està treballant en la difusió i sensibilització, passos previs, encertats i necessaris 

perquè la ciutadania pugui identificar les LGBTI-fòbies, que encara estan molt amagades i 

invisibilitzades. Dit això, també  fan la gestió de les denúncies administratives en coordinació 

amb el SAI central (de la Generalitat de Catalunya) i des del SAI Sant Cugat s’ofereixen també 

assessorament jurídic, psicològic i mediació. Des d’aquest recurs es percep que el servei no és 

prou conegut (es detallarà més aquest aspecte al capítol 5.5. de comunicació) i que  tot i existir 

casos d’assetjament escolar homòfob encara no els n’arriben prou.  

Durant el 2021, s’ha plantejat arribar a la població adolescent i al professorat de centres 

educatius de manera directa. Concretament, tenen previst posar en marxa un taller de 

prevenció de les LGBTI-fòbies, tal com es tornarà a mencionar al capítol 5.1. de coeducació.  

*** 

La coordinació i el treball en xarxa és clau per un bon abordatge de les violències i per evitar 

una victimització secundaria de les dones. A la diagnosi, es va valorar una bona coordinació entre 

SIAD i SAI pels casos de VM també en persones LGBTI, tot i que no hi ha dades sobre aquests 

casos atesos.   

Internament a l’Ajuntament, també es va percebre una bona coordinació del SAI amb Salut, 

Joventut i Educació pels casos de LGBTI-fòbia, i, per contra, es va valorar que es podria millorar 

la relació amb Mossos d’Esquadra. De fet, ja s’està treballant en aquest sentit. 

En relació amb el treball en xarxa amb altres institucions i departaments, la Comissió de 

seguiment del Protocol per l’abordatge integral de la violència masclista en l’àmbit de la 

parella és la comissió tècnica del circuit d'actuació en les situacions de violència (circuit local) a 

Sant Cugat. Aquesta comissió està coordinada per la tècnica del SIAD, i normalment es reunia 

mensualment tot i que amb el Covid-19 es van frenar les trobades de 2020, reunint-se només 

tres vegades durant tot l’any. Els temes que tracta aquesta comissió són: el  treball del circuit, 

les eines d'intervenció, les dificultats en la intervenció i l'anàlisi de casos. Aquesta comissió 

compta amb el suport extern d’una experta. Durant la diagnosi,  es va percebre que on més 

dificultats de coordinació hi ha és amb els serveis educatius, amb les advocades i juristes i amb 

els serveis de salut mental.  

A més a més, es va posar de manifest el desbordament  percebut de Serveis Socials, 

incrementat durant la pandèmia per la manca de recursos de bona part de la població, i les 

dificultats d’accés no només des de la ciutadania, sinó també de les pròpies entitats per 

coordinar-se.  A banda dels serveis i les institucions públiques, també formen part de la comissió 

algunes associacions com “Noestasola” centrada en les violències masclistes. Tot i així, hi ha la 

voluntat de fer més xarxa amb les entitats i incrementar-ne la coordinació. 

Aquests comissió, de moment, no està elaborant informes periòdics sobre el funcionament del 

circuit i la implementació del protocol i, per tant, és difícil fer-ne un seguiment del seu treball i 

de la seva eficàcia.  

Després de dos anys de treball d’aquesta comissió, el 2020 s’ha publicat el Protocol  local per 

l’abordatge integral de la violència masclista en l’àmbit de la parella. Aquest protocol és una 

actualització del protocol que ja existia des del 2010.   

No obstant, aquest protocol no garanteix l’abordatge de les violències masclistes en la resta 

d’àmbits que contempla la Llei 5/2008, recentment ampliats amb la Llei 17/2020, com són les 

violències a l’àmbit laboral i escolar, les violències digitals, les violències obstètriques o les 
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violències contra els drets sexuals i reproductius. De fet, des dels propis equips es va percebre 

com insuficient l’abordatge sobre aquestes violències, sobretot la digital i obstètrica, així com 

la necessitat de formació sobre com abordar-les i de la creació d’estratègies de prevenció 

adreçada a la ciutadania per a poder conèixer-les i identificar-les.  

Una altra eina important per millorar l’abordatge de les violències masclistes és la formació que 

cada any organitza l’Ajuntament, adreçada a les i els professionals del circuit. Normalment 

s’ofereixen una o dues formacions, tot i que en el darrer any no se’n va organitzar cap, entenem 

que per la pandèmia. En aquest sentit, durant la pandèmia es va percebre la necessitat de més 

sensibilització i formació per part dels diferents serveis, però específicament per part de la 

Policia Local i els Mossos d’Esquadra, qüestió que contrasta amb la pròpia percepció del cos. 

 

Les agressions i l’assetjament sexual a l’àmbit comunitari així com les agressions i assetjament 

LGBTI-fòbics fa quatre anys que s’aborden des de l’Ajuntament. El primer pas que es va fer és 

elaborar el Protocol d’actuació davant la violència sexista en espais d’oci nocturn, pensat per 

la Festa Major de 2018 amb l’acompanyament de l’associació Noctàmbules, en el qual es van 

crear diversos materials i es van dur a terme sessions de formació als diferents actors que 

participaven a la festa.  

 

A partir d’aquí, s’ha treballat en un instrument més ampli que implica molts més actors, que és 

el Protocol Municipal d’abordatge de les violències sexuals als espais d’oci, que es va presentar 

el passat 8 de març. Aquest protocol s’ha redactat de forma participativa i s’han fomentat en 

especial les vivències i la mirada de les dones i dels col·lectius LGBTI. Durant la diagnosi, es  va 

demanar que aquest protocol no fos un document que invalidés els protocols que ja tenen les 

organitzacions de base sobre aquest tema, sinó que esdevingués un instrument que ajudés i 

promogués l’autogestió.  

Cartell 4. Elaboració de Protocol Municipal d’abordatge de les violències sexuals als espais 

d’oci (2021) 

 

Paral·lelament, cal destacar que s’està començant a treballar en l’elaboració d’un protocol 

municipal davant dels feminicidis. 

A nivell de barri, també és interessant visibilitzar el “Protocol davant les violències masclistes a 

la Floresta” promogut per una de les comissions del Consell de Barri de la Floresta, que se centra 

en les violències masclistes i sexistes en espais de socialització (entitats, comerços i locals del 
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barri). És un protocol a nivell comunitari que pot ajudar a sensibilitzar des de la base sobre les 

violències masclistes a diversos àmbits.  

En relació a l’abordatge coordinat i en xarxa dels casos d’LGBTI-fòbia, no existeix cap protocol 

o procediment que reculli el circuit d’intervenció i de relació fora dels ambients d’oci nocturn.   

Tampoc existeix cap mesura o acció per abordar l’assetjament laboral, la qual cosa contrasta 

amb les percepcions de la ciutadania sobre l’assetjament existent dins de l’àmbit laboral (com 

es veurà al capítol 5.2. de treballs i cures), que no es visibilitza ni aborda per la manca de 

confiança de les víctimes en els processos, que sovint són culpabilitzadors o tractats erròniament 

a través de la mediació.  

*** 

En els darrers 3 anys l’Ajuntament està duent a terme diverses accions que es centren en la 

sensibilització i prevenció de les violències masclistes, sobretot adreçades al conjunt de la 

ciutadania i a adolescents.  

La preocupació sobre adolescents i joves es va percebre molt clarament durant la diagnosi. Es 

va identificar d’entrada una falta de consciència en les persones joves sobre les violències 

viscudes, per exemple, en casos d’assetjament digital, incrementats durant la pandèmia. A la 

diagnosi realitzada es relata més assetjament a través de les xarxes socials i casos de sexpreading 

(és a dir, compartir o difondre informació i imatges sexualitzades sense el coneixement ni 

consentiment de la víctima).  

La pressió estètica cap a les noies també es planteja com una preocupació. De fet s’identifica 

molta homogeneïtat estètica al municipi, degut a homogeneïtat també en la classe social. Un 

dels aspectes que més preocupa a les persones consultades durant la diagnosi, és la tendència 

a hipersexualitzar les noies, i per això al 2021 l’organització Escoles Coeducatives va llançar la 

campanya “Cos i Ficció” contra la sexualització primerenca que pateixen les nenes.  

L’oci nocturn i el consum de substàncies es van percebre com elements de risc per l’assetjament 

i les agressions sexuals i LGBTI-fòbiques cap a joves. Es va mostrar preocupació perquè no tots 

els locals tenen protocols i, els que en tenen, no contemplen la diversitat sexoafectiva ni de 

gènere.  

L’Àrea d’Igualtat i Feminismes organitza des de fa molts anys amb adolescents de quart d’ESO, 

batxillerat i cicles formatius, tallers de prevenció de les relacions abusives als instituts, que es 

divulguen a través del Pla de Dinamització Educativa de la ciutat (PDE). En aquesta tallers caldria 

treballar totes les relacions abusives relacionades amb el gènere, però no sembla concretar-se 

el treball en LGBTI-fòbia.  

Sortint de l’àmbit educatiu, però també amb adolescents i joves, entre 2019 i 2020, s’ha 

desenvolupat una actuació d’intervenció socioeducativa en els espais d’oci nocturn de Sant 

Cugat, durant les nits de divendres i dissabtes dels mesos d’estiu (juny, juliol i agost). L’objectiu 

ha estat la reducció dels riscos associats al consum de drogues i la prevenció de violències 

sexistes, incloses aquí tant les violències masclistes com les LGBTI-fòbies i la promoció de 

relacions saludables en l’oci nocturn. És interessant destacar d'aquesta iniciativa la formació que 

va rebre la psicòloga del SIAD sobre violències sexuals per tal de poder fer suport a la parella 

socioeducativa que portava a terme el projecte, reforçant, a la vegada, l’abordatge de les 

violències sexuals que es fa des del SIAD.   
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El 2019 també es va fer un treball de prevenció de les violències sexuals a la festa major i per 

cap d’any, amb la instal·lació d’un punt lila i el desenvolupament d’un protocol de festes 

(mencionat anteriorment). Tot això es va acompanyar d’una campanya “Només el Sí és Sí” que 

va desenvolupar diversos materials.  

Foto 2. Campanya “Només el Sí és Sí” 2019 

 

Adreçada al conjunt de la ciutadania, més enllà dels actes institucionals que visibilitzen el 

compromís públic de l’Ajuntament de Sant Cugat, s’han desenvolupat diversos materials de 

sensibilització i continguts comunicatius vinculats a la commemoració del 25 de novembre,  dia 

internacional contra les violències masclistes. També l’any passat, al 2020, es va crear la 

campanya de sensibilització als camions d’escombraries “Aquí dins hi posem les violències 

masclistes”, que ha consistit en vinilar 11 vehicles de recollida d’escombraries que, durant 

alguns mesos, han circulat  per tots els carrers i els barris de la ciutat.  

Cartell 5. Campanya “El masclisme mata. Barrem-li el pas 2020 

 

 

Per últim, el 2020 es va organitzar per primera vegada una campanya a les xarxes socials contra 

l’LGBTI-fòbia en commemoració del 17 de maig,  dia mundial contra  l’LGBTI-fòbia, una 

estratègia molt interessant per visibilitzar les LGBTI-fòbies més quotidianes. Aquesta campanya 

incorporava un vídeo de sensibilització i diversos continguts i imatges adreçats a la ciutadania.  

L’elaboració de tots aquests materials és interessant perquè perduren més enllà de la campanya, 

i són materials que poden ser utilitzats en altres moments, o per altres agents o àmbits del 

municipi, com pot ser l’àmbit educatiu, o les associacions i entitats.  
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Cartells. 6, 7 i 8. Campanya contra la LGBTI-fòbia 17 de maig 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principals conclusions 

✔ Hi ha un mandat polític (Pla de mandat) que inclou específicament el compromís amb la igualtat 

de gènere i LGBTI.  Això s’ha concretat en un reforç de l’estructura de l’àrea i una aposta clara per 

treballar de forma integrada la perspectiva de gènere i la perspectiva LGBTI. Tot i així, el Pla de 

Mandat no concreta cap línia específica de lluita contra les violències masclistes que permeti 

visibilitzar de forma més global l’abordatge d’aquesta problemàtica. 

✔ Són encara pràcticament inexistents els mecanismes de transversalització interna de la 

perspectiva de gènere, no hi ha una estratègia transversal. Un bon impuls serà la prova pilot de 

pressupostos amb perspectiva de gènere, i es necessari la reactivació d’espais de coordinació. 

Aquesta estratègia ha d’integrar les dues perspectives, de gènere i LGBTI, en tots els seus 

plantejaments, per ser realment coherent i efectiva.  

✔ Molt poca sensibilització i formació en perspectiva LGBTI al conjunt d’àrees de l’Ajuntament, 

especialment important per detectar LGBTI-fòbies i superar el binarisme existent (p.e. formularis).  

✔ Poc impacte de la diagnosi LGBTI feta a 2018 en la planificació de la política pública d’abordatge 

de les LGBTI-fòbies a l’Ajuntament. No s’ha tingut en compte la detecció de la presència 

d’agressions LGBTI-fòbiques a l’espai públic i a les escoles, sobretot en forma d’assetjament, ni 
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les recomanacions de  fer un instrument de prevenció i abordatge de les LGBTI-fòbies adreçat a 

la ciutadania.   

✔ Sistema d’atenció del SIAD consolidat, però important que es conegui i visibilitzi més, per arribar 

a més perfils (i per això és central millorar el sistema de recollida de dades). És necessari que el 

SIAD sigui també un servei de referència per les adolescents de 16 i 17 anys i joves que viuen 

violències masclistes, i que hi accedeixin grups diversos (per exemple es destaca l’absència de 

dones asiàtiques, però també la invisibilització de la presència de dones amb diversitat funcional). 

✔ Increment al 2020 del percentatge d’atencions des del SIAD per situacions de VM i d’activació de 

recursos de protecció. Malgrat probablement l’augment d’aquesta demanda es deu a la crisi que 

ha provocat la pandèmia, no hi ha una anàlisi feta sobre aquest tema a la darrera memòria del 

SIAD (2020), ni es recullen les estratègies noves que s’han posat en marxa per fer-hi front.  

✔ L’àmbit de la parella és el que més es treballa i d’això deriva una necessitat d’ampliar els àmbits 

de VM treballats des del SIAD i des de tot el circuit de violència masclista del municipi, tot i que 

actualment s’està enfocant en temes que també preocupen molt a la ciutadania com 

l’assetjament sexual i LGBTI-fòbic en els espais d’oci nocturn a través de la creació d’un protocol. 

✔ Hi ha un augment de les hores d’atenció del SAI i un focus en la difusió del servei i sensibilització 

dels agents clau, element important ja que el servei encara no és gaire conegut i és important que 

faci xarxa al territori. Dit això, el servei encara s’ha de consolidar com a recurs d’atenció, per 

esdevenir també un servei de referència per abordar les LGBTI-fòbies, i tramitar les corresponents 

denúncies.  

✔ Les accions de sensibilització al territori es perceben, en general, com a bolets i poc aprofundides. 

Per això és detecta la necessitat d’un treball més continuat al territori i la consolidació de l’aliança 

amb les entitats de dones, feministes i que treballen els temes LGBTI. 

✔ El treball en xarxa de prevenció i abordatge de les VM (circuit i protocol) es podria reforçar, 

centrant-se en la sensibilització amb policia i mossos, i amb una millor coordinació amb els serveis 

educatius, advocades i juristes, i servei de salut mental. Internament a l’Ajuntament, sembla haver 

una bona coordinació entre el SIAD i el SAI pels casos de violències en l’àmbit afectiu entre 

persones LGBTI. També es percep una bona coordinació del SAI amb l’àrea de Salut, Joventut i 

Educació pels casos de LGBTI-fòbia, i, per contra, es creu que es podria millorar la relació amb 

Mossos d’Esquadra. Tanmateix, s’ha de millorar l’accés a Serveis Socials i facilitar la seva 

coordinació amb les entitats en els casos de violència masclista. 

✔ En relació a l’abordatge coordinat i en xarxa dels casos de LGBTI-fòbia, no existeix cap protocol o 

procediment que reculli el circuit d’intervenció i de relació, amb excepció dels ambients d’oci 

nocturn on hi ha un protocol.   

✔ Tampoc existeix cap mesura o acció per abordar l’assetjament laboral, la qual cosa contrasta amb 

la preocupació de la ciutadania per aquesta qüestió.  
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5. Diagnosi: anàlisi per àmbits 
 

A continuació es presenten els àmbits en els quals s’ha centrat la diagnosi. Són àmbits de 

polítiques públiques que es consideren fonamentals per fomentar la igualtat de gènere i LGBTI 

de forma transversal en l’actuació del consistori.  

1. Coeducació  

2. Treballs i cures  

3. Salut  

4. Esports  

5. Comunicació  

6. Cultura  

7. Participació  

8. Habitatge. Gent jove i gent gran  

9. Espai públic  

  

Cada àmbit s’estructura de la següent forma: 

 Per situar-nos: una breu introducció que recull un sintètic mapeig d’alguns serveis i 

actuacions promogudes per l’Ajuntament. 

 Quines són les principals problemàtiques i desigualtats de gènere i LGBTI en l’àmbit? 

Recollida de percepcions: una presentació de les percepcions sobre les problemàtiques 

i desigualtats de gènere i LGBTI identificades gràcies a l’anàlisi documental i al treball de 

camp amb la ciutadania i el personal de l’Ajuntament (entrevistes, grups i qüestionari). 

 Algunes actuacions destacades: on es presenta l’anàlisi d’algunes iniciatives (plans, 

programes, projectes, accions puntuals) que es consideren interessants de visibilitzar.  

 Principals conclusions: que posen sobre la taula els principals aspectes a tenir en 

compte en relació a la incorporació de la perspectiva de gènere i LGBTI en l’àmbit. 

Al llarg del text també es fan alguns destacats per a visibilitzar informació rellevant i temàtiques 

a tenir en compte (“Sabies que”, “Algunes dades”, “Fixem-nos-hi!”).  

 

5.1. Coeducació 
En aquest capítol es tracta una qüestió central per avançar cap a una societat més equitativa i 

justa: el treball d'incorporació de la perspectiva coeducativa que es realitza des de l’àmbit 

educatiu entès en un sentit ampli, incloent-hi els centres escolars però també el conjunt 

d’activitats de lleure. És un treball que promou el desenvolupament de les criatures a través 

d’una socialització de gènere que qüestiona els rols de gènere establerts i permet un creixement 

amb major llibertat.   

Per situar-nos 

Sant Cugat compta amb 62 centres educatius, dels quals més de la meitat són privats o 

concertats (33) i 29 són públics.  

Quant als centres públics, es divideixen en: 
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 8 escoles bressol municipals. 

 11 escoles públiques d’educació infantil i primària i 1 Institut-Escola (a les escoles 
s'imparteixen les dues etapes educatives corresponents per a nens i nenes de 3 a 12 
anys,  i a l'institut-escola s'imparteix també l'etapa de secundària fins als 16 anys).  

 6 instituts públics de secundària (ESO).  

 1 Institut públic de formació professional.  

 L’Ajuntament també organitza Programes de formació i inserció (PFI) per joves més 
grans de 16 anys sense el graduat en ESO. 

 2 Centres municipals d'ensenyaments artístics, que inclouen el Conservatori 
Municipal de Música de Sant Cugat  i l’EAD Sant Cugat Escola d'Art i Disseny. 

A més a més, hi han 17 escoles bressol privades, 8 centres d’ensenyament concertat i 8 

centres privats.  

Quant a formació complementària, el municipi compta també amb un Centres de formació 

de persones adultes (majors de 18 anys) i una Escola Oficial d’Idiomes de Sant Cugat (a partir 

dels 16 anys d'edat).   

Quant a serveis educatius municipals extraescolars, es compta amb dos Centres Oberts (Can 

Llobet i Sant Cugat) i un taller jove. En ambdós casos les dades de participació de nens i nenes 

i joves són bastant paritàries (al 2020, 48 nenes i 49 nens als centres oberts, i 16 noies i 15 

nois al taller jove). Com a espais de dinamització jove impulsats pel municipi es troben dos 

Espais Joves (Espais Joves als Barris). Les dades són bastant paritàries: de setembre a 

desembre 2020 a l’Espai Jove de les Planes es van apuntar 5 noies i 4 nois, i al de la Floresta 

al gener 2021 estaven apuntades 6 noies i 7 nois.  

Hi ha dues oficines municipals d’interès en aquest àmbit: l’Oficina Municipal d'Escolarització 

(OME) i l’Oficina jove (situada al Casal Torreblanca). 

Existeixen també espais de participació: el Consell d’infants i Consell de Joves 13-16 

 

Quines són les principals problemàtiques i desigualtats de gènere i LGBTI en l’àmbit 

educatiu? Recollida de percepcions 

Accions coeducatives puntuals, no transversals 

Una de les qüestions que s’ha detectat amb força és el descontent amb la forma d’impulsar la 

coeducació. A la diagnosi es diu que les actuacions que es fan, principalment tallers, a les escoles, 

són puntuals i que falta una perspectiva transversal que abasti tots els cicles formatius, des de 

les escoles bressol, i que involucri tota la comunitat educativa (no només l’alumnat, sinó també 

el professorat, les famílies i el personal administratiu i de serveis). De fet, s’indica específicament 

el poc treball en coeducació que es fa en les escoles del cicle infantil (0-6 anys), sent una etapa 

molt important per treballar; i també es posa sobre la taula la falta de formació al personal 

docent sobre la temàtica. 

En definitiva, es fa èmfasi en la falta d’una aposta coeducativa forta per part de l’Ajuntament, 

per tal d’impulsar un canvi de mirada estructural i profund.  
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Falta d’educació sexual i afectiva 

L’educació sexual i afectiva es veu com especialment important per a treballar la identitat, la 

sexualitat i els cossos, les relacions amb les altres persones, la prevenció de les violències; i és la 

base per a construir una llibertat sexual i qüestionar els patrons de gènere. Per això, a la diagnosi 

es posa de relleu la falta d’un treball específic en aquest tema al municipi, tenint en compte que 

encara que els temes d’educació sexual no es tracten explícitament, en realitat implícitament 

sempre s’està comunicant missatges sobre els cossos, les relacions, el plaer, etc. Per això és tan 

important treballar-ho obertament durant tot el cicle educatiu i desmuntar mites i estereotips 

tan arrelats.  

Binarisme i falta de mirada LGBTI 

El binarisme és molt present en l’àmbit educatiu, segons les percepcions detectades: tant en la 

documentació que es fa servir com en la forma general de concebre les persones i les relacions. 

Es menciona la importància de tenir una mirada diversa, incloent-hi la perspectiva LGBTI, per 

exemple, sobre els diversos models de famílies. També es recalca que hi ha diferències entre 

escoles, i que hi ha centres que ho tenen molt més treballat i han incorporat aquesta mirada 

més àmplia i inclusiva.  

Activitats de lleure: biaixos de gènere i de classe 

Les activitats de lleure tenen un gran potencial com a espai coeducatiu (pel que fa a les activitats 

d’esports se’n parlarà al capítol 5.4. d’esports), i és molt interessant apostar per incloure-hi una 

perspectiva transversal de gènere i LGBTI. A la diagnosi realitzada es destaca en relació al lleure 

(fent referencia no només a l’oferta pública, sinó a l’oferta en general) la preocupació per una 

certa segregació de les activitats de lleure entre nens i nenes (són percepcions difícils de 

corroborar per falta de dades desglossades per gènere). També es menciona la falta de 

propostes de lleure més accessibles i obertes, que no impliquin necessàriament el pagament 

d’una quota, la qual cosa exclou part de la població infantil i jove de poder-ne gaudir.  

Assetjament escolar LGBTI-fòbic 

Una preocupació que s’ha destacat durant la diagnosi és l’existència de casos d’assetjament 

escolar LGBTI-fòbic, tal com es descriu al capítol 4.2. sobre violències masclistes. Es menciona 

específicament en relació amb algunes escoles religioses del municipi, que semblen ser espais 

de major vulnerabilitat quant al gaudi d’una plena llibertat sexual i afectiva. De totes formes, és  

una preocupació general que abasta tot l’àmbit educatiu.  

Patis monopolitzats pel futbol 

Pel que fa la distribució dels espais, un element que es posa de relleu és el fet que les pistes de 

futbol ocupen un espai molt gran als patis de les escoles, i que semblen intocables.  Això remarca 

unes relacions de poder de gènere que també es manifesten als centres escolars, fins i tot en la 

forma com es dissenyen i distribueixen els espais.  

 

Algunes actuacions destacades  

Malgrat les competències municipals en educació són complementàries a les competències 

autonòmiques, els municipis tenen un marge d’actuació ampli, que els permet promoure 

polítiques d’igualtat de gènere al territori. De fet, són competència pròpia l’impuls i la gestió de 
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les llars d’infants municipals i dels centres propis (escoles de música, escoles d’ensenyament 

artístic, escoles d’adults, etc.).  Així mateix, entre les seves funcions s’hi inclouen totes aquelles 

activitats de suport als centres escolars perquè es treballin determinades temàtiques, i entre 

elles hi ha la promoció de la perspectiva coeducativa i la prevenció de les violències masclistes.  

Una altra de les funcions del municipi és organitzar activitats extraescolars i de lleure, així com  

promoure una programació educativa sobre temes molts amplis, incloent-hi la promoció de la 

igualtat de gènere i els drets LGBTI.  

El principal instrument del qual disposa l’Ajuntament per promoure la igualtat de gènere i LGBTI 

en l’àmbit educatiu és el Pla de dinamització educativa (PDE) que consisteix en un recull 

d’activitats a disposició de tots els centres educatius del municipi (públics, concertats i privats). 

Des de l’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI s’ofereixen diferents activitats centrades en la 

coeducació, prevenció de les violències masclistes i diversitat sexual i afectiva, que es poden 

trobar a blocs diversos com “Educació per la salut” o “Els valors i la convivència”. Són tallers que 

s’organitzen en col·laboració amb l’àrea d’educació: 

 Primària:  

 1r i 2n. Taller “Relacions Igualitàries. Investigant els contes” (una hora) 

 3r i 4t. Taller “Relacions Igualitàries. Quin ofici puc fer jo?” (una hora) 

 5è i 6è. Taller “Relacions Igualitàries. Com se suposa que haig de ser?” (una 

hora) 

 L’any 2017 hi han participat 6 centres i 457 alumnes. 

 L’any 2018 hi han participat 11 centres i 816 alumnes. 

 L’any 2019 han participat a aquests tallers 9 centres i 808 alumnes ( 395 

nenes i 413 nens).   

      L’any acadèmic 2020-2021 han participat 6 centres i 566 alumnes.  

 4t d’ESO,  batxillerat i cicles formatius. Taller de prevenció de relacions abusives 

“Construint el bon tracte en la parella” (dues hores): 

 L’any 2017 hi han participat 7 centres i 381 alumnes. 

 L’any 2018 hi han participat 9 centres i 382 alumnes. 

 l’any 2019 hi han participat 5 centres i 335 alumnes (160 nois i 175 

noies). 

 L’any acadèmic 2020-2021 han participat 4 centres i 187 alumnes. 

 Taller amb l’eina pedagògica “Qui fa què a la llar” com a activitat complementària a la 

“Guia de corresponsabilitat de l’Ajuntament”:  

 L’any 2017 hi han participat 1 centre i 48 alumnes. 

 L’any 2018 hi han participat 2 centres i 125 alumnes. 

 L’any 2019 hi han participat 5 centres i 156 alumnes (76 nens i 80 

nenes). 

 L’any acadèmic 2020-2021 hi han participat 3 centres i 207 alumnes. 

Al document “Fonaments educatius del Pla de Dinamització educativa de Sant Cugat”, un dels 

valors recollits és la igualtat d’oportunitats, i es menciona específicament la “promoció de la 

igualtat de gènere: vetllant que les nenes i dones gaudeixin d’igualtat d’oportunitats”.  

Malgrat això, no hi ha menció de les realitats LGBTI (tampoc apareix a la fitxa dels tallers), i és 

molt important que el Pla de Dinamització Educativa inclogui activitats específicament LGBTI, 

més enllà dels tallers que s’organitzen des del SAI (com s’ha dit anteriorment, el treball amb 

centres educatius és una aposta clara del SAI).  
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També és interessant recalcar que un dels eixos del Pla de Joventut 2020-23 és “Promoure el 

feminisme i les relacions d’igualtat entre el jovent”, dins del qual una de les accions és la 

coeducació amb la qual es preveu “desenvolupar projectes d’assessorament i 

d’acompanyament en matèria de coeducació a les escoles i instituts, per part de persones 

expertes en la matèria, amb l’objectiu que en surtin beneficiats tant l’alumnat, com el 

professorat i les famílies” (p.56). Al pla també s’hi estableix que des de diferents serveis s’han 

de promoure relacions igualitàries i saludables (Bona nit Sant Cugat, Salut i Escola, Pla de 

Dinamització, Oh!ficina Jove, Tarda Jove, SAI, etc.).  

Es valoren positivament aquests plantejaments del Pla de Joventut, que tenen una bona 

potencialitat en termes de transversalització de la mirada coeducativa, però no s’acaba 

d’entendre en quines actuacions es concreta. També es considera central tenir una mirada 

transversal sobre tot el pla, incloent una perspectiva transversal de gènere i LGBTI al conjunt 

dels objectius i les actuacions, així com dels indicadors d’avaluació (que no estan desglossats).  

A banda d’aquestes iniciatives de l’Ajuntament, és fonamental destacar una mobilització 

ciutadana important entorn a la promoció de la coeducació al municipi. En aquest sentit, és 

especialment important l’organització Escoles Coeducatives, que és la Coordinadora de 

Comissions de Gènere, Coeducació i Feminismes de les Associacions de Famílies d’Alumnes 

(AFAs) de les 12 escoles públiques de Sant Cugat. Des de la seva creació s’han centrat en 

sensibilitzar la ciutadania a través de campanyes i treball d’incidència cap a l’Ajuntament.  

És gràcies a aquest treball de pressió per una inclusió realment transversal de la mirada 

coeducativa que aquest mateix 2021 s’han revitalitzat les figures de referents 

d’igualtat/coeducació als centres, i s’han convocat a reunir-se (tant referents de professorat 

com de les famílies) per engegar un treball integral i transversal. A partir d’aquesta primera 

reunió, s’ha creat una Taula de coeducació que promogui una diagnosi coeducativa del municipi 

i un conseqüent pla de coeducació per a cada centre.  

En aquest procés serà fonamental incloure la perspectiva LGBTI, entenent la coeducació com a 

acollidora de la diversitat sexoafectiva i de cossos (sense invisibilitzar les persones intersex que 

sovint, per exemple, als llibres de text de biologia són presentades des d’una visió 

patologitzadora).  

 

Principals conclusions 

✔ El Pla de dinamització educativa és una bona eina, però falta un treball amb tota la 

comunitat educativa, sobretot amb el professorat, i amb tots els cicles (inclòs infantil, que 

és especialment important): un canvi de lògica cap a un apropament transversal. És la línia 

cap a on s’està anant amb la creació de la Taula coeducativa (i la diagnosi i pla que es faran) 

gràcies a la pressió de la ciutadania organitzada. És important que aquest procés integri 

també la perspectiva LGBTI.  

✔ Les actuacions LGBTI en educació són molt escasses i no estan presents al PDE. Es detecta la 

voluntat de fer-ho (sobretot per part del SAI) però és important apostar-hi. 

✔ Preocupació per una educació sexual i afectiva transversal a tota l’educació (formal i de 

lleure) i per més accions de prevenció de l’assetjament escolar LGBTI-fòbic. Escoles privades 

religioses poden ser espais de més vulnerabilitat de drets, necessari treballar-hi. 
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✔ Falta d’aprofitament del potencial del lleure com a espai per a treballar la coeducació, 

l’educació sexual i afectiva, la perspectiva LGBTI. 

5.2. Treballs i cures 
En aquest apartat es parla de treballs en plural, perquè fa anys que des dels feminismes s’aposta 

per concebre el treball de forma àmplia: no és només el treball remunerat (anomenat productiu) 

sinó també tot el treball de la llar i de cura de les persones (anomenat reproductiu). A banda 

d’estar retribuït econòmicament, el treball productiu és valorat socialment i és l’element central 

en l’organització quotidiana dels temps. En canvi, malgrat ser fonamental per al sosteniment de 

la vida i l’estructura productiva, el valor econòmic i social del treball a la llar i de les cures no és 

reconegut i es naturalitza el fet que les dones se n’encarreguin. També és important posar sobre 

la taula que dins del treball de cures s’ha d’incloure i visibilitzar el treball remunerat, realitzat en 

la seva gran majoria per dones que, en molts casos, són migrades.   

Els treballs en el seu conjunt estan, doncs, travessats per múltiples desigualtats de gènere, tal 

com es veurà a continuació. Si mirem amb perspectiva LGBTI i ampliem el focus d’atenció, 

podem detectar més elements d’exclusió i de discriminació que pateixen les persones LGBTI als 

seus llocs de feina.  

Per situar-nos 

L’àrea d’Empresa i Ocupació té un ampli espectre d’actuacions, i això fa que la potencialitat 

d’impacte en la promoció de la igualtat de gènere i LGBTI sigui important. La seva tasca es 

centra en: 

 Atenció a les empreses, serveis d’informació i assessorament a les persones 
emprenedores, i formacions al teixit empresarial, a través del programa BeBusiness.   

 Acompanyament a la recerca de feina a través de la Borsa de treball, d’assessorament 
i de formacions ocupacionals, gestionat pel Servei d’Ocupació Municipal (SOM) a 
través del programa Sant Cugat Feina.  

L’Ajuntament disposa de diversos serveis, programes i intervencions dirigides a garantir les 

necessitats socials bàsiques de cura i millorar la qualitat de vida de la ciutadania, com ara:  

 Atenció social bàsica. 

 Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència: Servei d'Ajut a Domicili (SAD), 
servei de neteja de manteniment, Teleassistència, Servei Localitzador Personal (LOPE) 
i transport adaptat. 

 Prestacions econòmiques temporals: ajuts econòmics individualitzats, beques de 
menjador escolar i escola bressol. 

Sant Cugat compta amb una residència de gent gran pública, quatre residències privades 

col·laboradores/concertades i dues de privades. 

 

Quines són les principals problemàtiques i desigualtats de gènere i LGBTI en l’àmbit 

dels treballs i les cures? Recollida de percepcions 

La precarietat de les treballadores de la llar i de les cures 
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Són un col·lectiu de treballadores (majoritàriament dones i d’origen estranger) molt present al 

municipi, segons el que es relata al treball de camp. A la diagnosi es destaquen unes condicions 

laborals especialment precàries:  

 Moltes treballen al mercat submergit, sense un contracte. Les que tenen una situació 

administrativa irregular estan encara més desprotegides. 

 Encara que tinguin contracte, sovint són elles les qui assumeixen els pagaments a la 

Seguretat Social, en lloc de fer-ho la persona ocupadora.  

 És especialment precària la situació de les treballadores internes: no es respecten les 

condicions laborals pactades, com per exemple les tasques que les treballadores han de 

desenvolupar o els períodes de descans.  

 Hi ha moltes dificultats perquè la inspecció de treball intervingui en aquest sector. 

 Les treballadores pateixen problemes molt greus de salut a causa de la sobrecàrrega de 

feina, i han de lidiar amb dificultats per curar-se i perquè se’ls reconeguin aquestes 

malalties. 

A la diagnosi també es posa sobre la taula la situació especialment difícil viscuda durant el 

període de pandèmia i la pèrdua de feina per la mort de persones grans a causa de la Covid-19.  

Més en general, es manifesta que sovint hi ha un tracte discriminatori i racista cap a aquestes 

treballadores. És important subratllar que durant la diagnosi es va fer palès que al municipi 

existeixen veritables situacions d’esclavatge en aquest sector, i que això no està prou visibilitzat 

ni hi ha suficient consciència al respecte.  

Es detecta la falta d’un canal de comunicació clar i obert amb l’Ajuntament per poder accedir a 

recursos, gestionar tràmits i buscar acompanyament i suport. En aquest sentit, es destaca que 

les treballadores de la llar i les cures tenen una falta crònica de temps, per la quantitat d’hores 

que treballen i els horaris tan extensos. Aquest element s’hauria de tenir en compte a l’hora de 

pensar qualsevol servei de suport que realment sigui eficaç. Sovint, es menciona que aquestes 

treballadores no accedeixen i no fan ús dels recursos, però a la diagnosi s’assenyala que s’hauria 

de canviar la perspectiva i pensar que els serveis i recursos s’haurien d’adaptar a les 

especificitats del col·lectiu, per facilitar-ne el seu accés.  

A més dels canals de comunicació i suport amb les treballadores, també es diu que des de 

l’Ajuntament falta molta informació cap a la ciutadania en general, per visibilitzar quins són els 

drets laborals d’aquestes treballadores que s’han de respectar i promoure.  

A la diagnosi es destaca que la precarietat que pateixen és fruit d’una problemàtica social no 

resolta, d’una crisi de les cures que estan pagant en gran mesura les dones, i, molt especialment, 

les dones treballadores de la llar.  

Sabies què? 

Un recent informe d’Intermón Oxfam (abril 2021) recull que el 28% de les empleades de la llar 

que hi ha a Europa es troben a l’estat espanyol, que la meitat de les treballadores del sector 

són d'origen estranger i que una de cada sis pateix pobresa severa (més de 100.000 dones 

sobreviuen amb menys de 16 euros al dia). 

 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/esenciales-sin-derechos-informe-completo.pdf
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Persistència de les desigualtats de gènere  

La pandèmia ha accentuat unes desigualtats laborals ja existents i ha aprofundit les 

vulnerabilitats al mercat laboral que ja es donaven. A la diagnosi es destaca que amb l’actual 

crisi hi ha una especial preocupació per: 

 Les dones amb persones dependents a càrrec, que estan vivint una sobrecàrrega de 

cures, amb una especial atenció en les famílies monoparentals. 

 Les dones de més de 45 anys aturades. 

 Les dones joves: a la diagnosi realitzada es destaca que hi ha un gruix de feina que 

ocupaven dones joves en l’àmbit del lleure o a les campanyes del comerç que s’han 

suspès arran de la pandèmia; 

També es destaca l’existència, encara avui en dia, d’una forta segregació laboral per gènere, per 

la qual hi ha tipologies i àmbits de treball ocupats majoritàriament per dones (sovint en els 

sectors més precaritzats) així com llocs de responsabilitat als quals les dones tenen moltes més 

dificultats per accedir. A la diagnosi es destaca com les Empreses de Treball Temporal (ETT) del 

municipi segueixen oferint feines fortament segregades, i com fins i tot l’Ajuntament acaba 

reproduint una segregació de les feines als seus plans d’ocupació.  

Algunes dades 

El “Baròmetre Inclusiu de Sant Cugat del Vallès 2020” confirma  la percepció de desigualtats 

de gènere entre la població: 

 La taxa d’activitat entre dones i homes té una diferència de 6,8 punts percentuals, 

sent la de les dones el 69,8% i la dels homes el 76,6% (al conjunt de Catalunya amb 

dades de la EPA pel tercer trimestre del 2020 la diferència és de 9,7 punts). 

 La taxa d’atur dels homes és del 8,3% mentre que la de les dones és del 14%, amb una 

diferència de 5,6 punts percentuals (mentre que fa 3 anys la distància era només d’1,4 

punts a favor dels homes). En canvi, pel conjunt de Catalunya aquesta diferència és 

només de 2,1 punts (dades de la EPA  pel tercer trimestre 2020). 

 La taxa d’atur de la població estrangera de Sant Cugat (21,1%) és gairebé 12 punts 

percentuals més elevada que la de les persones amb nacionalitat espanyola (9,2%). 

Les situacions de desocupació afecten sobretot a les persones procedents del 

continent sud-americà i africà, en canvi, entre les persones originàries d’altres països 

de la UE pràcticament no es registren casos d’atur. Lamentablement el Baròmetre no 

presenta aquesta dada desglossada per gènere.  

 El percentatge de persones desocupades entre la població jove (17,6%) és molt més 

alt que el de la població adulta (8,7%). De nou, el Baròmetre no ens facilita aquesta 

dada desglossada per gènere.  

La bretxa salarial és especialment elevada al municipi, i així ho diu l’”Informe sobre salaris a la 

comarca del 2018”. Sant Cugat és el municipi amb major desigualtat en relació al sou mitjà de 

dones i homes. A la comarca, el sou mitjà de les dones va ser de 24.872 €/any, un 21,6% 

inferior al dels homes (31.739 €/any). A escala municipal, Sant Cugat del Vallès és el municipi 

amb una diferència salarial més acusada, d’un 27,7%. 
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Escassa sensibilització i compromís de les empreses, i més dificultats per les dones 

emprenedores 

Segons la informació detectada durant la diagnosi, les empreses del municipi pràcticament no 

estan sensibilitzades amb la perspectiva de gènere (i menys amb la perspectiva LGBTI), no 

saben què és, com s’aplica, ni la veuen necessària. És especialment preocupant la desinformació 

en relació a l’assetjament sexual en l’àmbit laboral, sobre el qual es diu que hi ha molt poca 

consciència (a l’apartat de violències masclistes se’n fa menció). Tot això es concreta en una 

escassa participació de les empreses a les iniciatives i formacions sobre aquesta temàtica 

organitzades des de l’Ajuntament. Dit això, els recents canvis legislatius (Reial Decret 901/2020 

i Reial Decret 902/2020) han establert unes obligacions que forçaran les empreses a ocupar-se 

de la qüestió, o almenys aquesta és l’esperança que es manifesta (obligació per empreses de 

més de 50 persones treballadores de fer i registrar un pla d’igualtat; obligació per les empreses 

en general de tenir un registre retributiu desglossat per gènere).  

A la diagnosi també es posa sobre la taula la situació específica de les dones que volen 

emprendre un negoci. Des de l’Ajuntament es destaca que hi ha prou paritat entre dones i 

homes en la creació d’empreses, que les dones assisteixen més a les formacions que 

s’organitzen, són proactives i es doten de plans de negoci molt acurats. Tenen motivacions 

sovint específiques per muntar la pròpia empresa: a més a més de la satisfacció professional i 

l'autonomia hi ha una clara necessitat de gestió del temps per conciliar la vida laboral amb la 

familiar i personal. Dit això, a la diagnosi s’explica que, una vegada les empreses estan en marxa, 

les dones tenen més dificultats per sostenir-les, més problemes perquè es reconegui la seva 

feina i sous més baixos que els homes.   

Dificultat per visibilitzar i abordar casos d’assetjament laboral 

Tal com s’ha mencionat al capítol 4.2. de violències masclistes, es detecta una preocupació sobre 

les situacions d'assetjament laboral que es donen a les empreses al municipi, però que no es 

visibilitzen ni s'aborden perquè la persona assetjada no se sent protegida ni té confiança en el 

procés. Es verbalitza que hi ha molt poca consciència sobre la qüestió, que sovint se li treu 

importància o que quan s’aborda una situació d’assetjament es fa a través de la mediació (que 

no és legal en aquests supòsits).  

Falta de corresponsabilitat dels homes en la cura, i de corresponsabilitat de l’administració 

A la diagnosi es destaca que encara hi ha camí per fer fins que homes i dones es responsabilitzin 

de la mateixa manera de les cures. Aquesta mateixa situació s’expressa en relació en l’àmbit 

educatiu, en què les persones referents segueixen sent les mares (veure capítol 5.1. sobre 

coeducació). 

Recursos públics de cura insuficients 

També es posa sobre la taula una reflexió més amplia, en relació a una crisis de les cures 

estructural, encara més accentuada amb el Covid-19. Les dones, ara més que mai, s’estan fent 

càrrec de les situacions de dependència, tal com es posa sobre la taula a la diagnosi: per 

exemple, es destaca que són les dones les que van a Serveis Socials i fan pont amb les unitats 

familiars. 

Concretament, es fa palesa la falta de serveis públics per a la infància, com un canguratge 

municipal o més escoles bressol públiques (una demanda que també recull el Pla de Joventut, 

on es diu que les 409 places disponibles es queden molt curtes per la quantitat de demandes 
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que hi ha), així com serveis d’atenció a persones grans (especialment afectades per la pandèmia 

del Covid-19) i persones dependents. També es menciona una general dificultat de Serveis 

Socials per respondre a totes les demandes d’atenció que arriben.  

Algunes dades 

Segons les dades del “El Baròmetre Inclusiu de Sant Cugat del Vallès 2020”, un 8,8% del total 

de la població de Sant Cugat de 16 i més anys necessita de l’ajuda o la companyia d’altres 

persones per poder desenvolupar amb normalitat les activitats habituals de la vida quotidiana, 

una dada 2,6 punts superior a la registrada fa 3 anys.  

Pel que fa a l’ajuda que reben aquestes persones per poder dur a terme les activitats habituals 

de la vida quotidiana, les dades mostren que en el 60,5% dels casos prové de familiars (una 

xifra 8,5 punts superior a la de l’any 2017). Lamentablement, no es desglossa per gènere 

aquesta dada, ja que amb molta probabilitat l’ajuda familiar prové d’una dona. També és 

preocupant que hagi baixat de 15 punts respecte al Baròmetre del 2017 el percentatge de 

persones assistides per serveis professionals (32,6% d’aquest col·lectiu). 

L’informe explica que el perfil de les persones de la ciutat que necessiten l’ajuda o companyia 

d’altres persones per realitzar les activitats habituals de la vida quotidiana a causa d’un 

problema de salut són: per la immensa majoria dones, gairebé el 60% són gent gran de 65 i 

més anys, 2 de cada 12 pateixen carència material severa i 2 de cada 10 viuen soles. 

 

Fixem-nos-hi! 

A la diagnosi ha aparegut poc la perspectiva LGBTI en l’àmbit de l’ocupació i de les cures, però 

hi ha qüestions sobre les quals és important parar atenció, perquè encara que no hagin sortit 

de forma específica en la diagnosi de Sant Cugat, són dinàmiques generals que - 

lamentablement - es donen a tot arreu.  

A Catalunya hi ha Ajuntaments que han elaborat diagnosis específiques sobre la LGBTI-fòbia 

en l’àmbit laboral, com és el cas del “Diagnòstic sobre percepció de les LGTIB-fòbies en els 

àmbits d’ocupació i seguretat a la ciutat de Terrassa” (2019) que posa sobre la taula, entre 

moltes altres, les següents qüestions:  

 L'aparença pot jugar molt en contra, i de fet, per exemple, tenir una expressió de 
gènere no normativa i ser llegida com a persona LGBTI pot ser un factor de dificultat 
per accedir i sentir-se part de la majoria dels contextos laborals.   

 Rebuig cap a les persones trans (sobretot dones) que no tenen passing (és a dir, tenen 
una aparença de persones trans), amb la conseqüent exclusió del mercat laboral 
formal. La reacció del context laboral a un procés de transició pot esdevenir 
especialment complicada. 

 En general, els contextos laborals poden estar impregnats per conductes clarament 
LGBTI-fòbiques (comentaris, insults) però sovint hi ha formes més subtils 
(invisibilització, estereotipació) que acaben afectant a la persona i la seva feina. 

Uns quants municipis han problematitzat la qüestió i estan treballant el tema, sobretot 

centrant-se en les desigualtats específiques amb les que es troben les dones trans: per 

exemple el “programa Trans*Laboral” a Sabadell, el programa “TransOcupació” de Barcelona 
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Activa o el “TransTerrassa”.   

 

Algunes actuacions destacades  

En aquest àmbit, és fonamental la feina que es desenvolupa des de l’àrea d’Empresa i Ocupació, 

i en coordinació amb l’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI. La valoració sobre la coordinació 

entre ambdues àrees en relació amb aquestes temàtiques és positiva, i Empresa i Ocupació han 

participat activament a la Taula d’igualtat fins  quan es va reunir. A més a més l’equip de l’àrea 

es descriu com a sensibilitzat i format. L’àrea d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Cugat ha estat 

escollida pel projecte pilot del 2021 d’incorporació de la perspectiva de gènere al pressupost. 

Això es veu com a una bona oportunitat d’avançar en la transversalització d’aquesta mirada a 

l’àrea, ja que també es denuncia la falta de recursos per a treballar aquestes temàtiques, més 

enllà de les hores de dedicació del personal per participar als espais de coordinació interns entre 

altres àrees de l’Ajuntament.  

Gràcies a les dades desglossades per gènere amb les que treballa l’àrea, podem identificar 

dinàmiques diferents d’accés al servei entre dones i homes. En general, les dones són les 

principals usuàries d’un gran nombre de serveis (amb algunes excepcions). 

Quant a l’activitat de promoció de l’emprenedoria, l’accés és bastant paritari. Si s’analitzen les 

dades desglossades per gènere disponibles de l’any 2020, es detecten algunes dinàmiques que 

confirmen l’anàlisi explicada anteriorment a l’apartat de desigualtats detectades: les dones són 

les que majoritàriament participen en les formacions i assessoraments per a la creació i 

consolidació d’empreses, però els homes són els que lideren més les empreses ja consolidades. 

En relació amb aquest fet: 

 Les atencions per donar informació i respondre a consultes sobre emprenedoria, tràmits 

d’inici d’activitats, etc., són bastant paritàries. Entre les persones ateses, un 49% són 

homes (280) i un 51% dones (293).  

 Les dones són majoria en les actuacions d’assessorament per a iniciar una activitat 

empresarial, estudiar-ne la viabilitat, etc. (programes: anàlisi de projecte 360 i 

assessorament pla empreses i consultes), sent el 59% dones (60) i el 41% homes (42).  

També són majoritàriament dones les que participen al programa Enfortim per a 

consolidar empreses creades amb el suport de l’Ajuntament (el 65% són dones).  

 La participació de les dones a les formacions de promoció de l’emprenedoria és també 

majoritària, sent les dones el 68% de les persones que participen a la formació 

empresarial i el 73% de les que participen en les formacions sobre economia social.  

 En canvi, si s’analitzen les empreses ubicades al centre coworking de l’Ajuntament i que 

són part del programa Empenta - Be business (en col·laboració amb ESADE), la majoria 

són empreses liderades per homes (el 67% de casos).  

 Com a acció específica a destacar és el projecte TAKE OFF de consolidació empresarial 

per dones, en què al 2020 van participar 12 dones.  

En el cas del Servei d’Ocupació Municipal, segons les dades de la memòria del 2020, les dones 

són la majoria de les que participen a tots els serveis disponibles: l’orientació i suport a la cerca 
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de feina (59% del total), la borsa de treball (63%), la formació (81%) i les contractacions amb els 

plans d’ocupació (51%).  

Com a accions a destacar s’assenyala: 

 Als plans d’ocupació es vetlla per contractar persones amb vulnerabilitat i 

específicament es mencionen 3 dones segons la memòria del 2019, però no s’explica 

amb quina vulnerabilitat. A la diagnosi es diu que alguns cops són dones en situació de 

violències masclistes les que participen dels plans d’ocupació, però no hi ha una política 

o programa específic per oferir-los aquests recursos. Es menciona que hi ha una 

voluntat explícita d’assolir la paritat entre els homes i les dones que accedeixen als 

plans d’ocupació.  

 Pel que fa a la borsa de treball: 

 A les ofertes de feina publicades des del portal Sant Cugat feina, les empreses 

sempre han d’explicitar el sou i que, segons els criteris establerts, aquest no pot 

ser més baix de 15.000€  bruts  anuals (referència al salari mínim comarcal). És 

un tema especialment important donada la bretxa salarial tan marcada que hi 

ha al municipi. És destacable el fet que durant la pandèmia haguessin de 

suspendre temporalment aquest criteri a causa de la quantitat d’ofertes de 

feina que arribaven de les residències, i que no complien amb el mínim salarial 

establert (però sí amb els convenis del sector, que són molt precaris).  

 És interessant la iniciativa de fer un qüestionari de seguiment (a 3 mesos de la 

inserció a través de la borsa de treball), però seria necessari que els resultats 

fossin desglossats per gènere.   

 Des del SOM s’han organitzat 3 formacions des del 2019 al 2021 en promoció de la 

igualtat i prevenció de l’assetjament a la feina, però tal com es va identificar a la 

diagnosi, les empreses hi mostren un interès molt escàs i la participació és baixa. No 

s’ha organitzat cap formació sobre discriminacions i/o assetjament cap a les persones 

LGBTI (encara que algunes tècniques van participar al 2019 a una formació organitzada 

pel programa TransLaboral de Sabadell). 

 Un element que es va destacar a la diagnosi i que és rellevant des de la perspectiva de 

gènere és que en l’orientació a la cerca de feina apliquen un model per competències, 

en què es posa en relleu les competències tècniques i transversals desenvolupades per 

les persones candidates i no les seves característiques personals com el fet de ser dona 

o home, l’edat, etc.  

A la diagnosi es va mencionar també el grup de cures organitzat per l’Ajuntament, que des de 

fa onze anys dona suport a les persones cuidadores: en línia amb els rols de gènere marcats, la 

gran majoria de les participants són dones i no sembla que la situació vagi canviant (actualment 

de 27 persones inscrites només 4 són homes). 

Principals conclusions 

✔ Falta de mesures per abordar la situació de gran precarietat de les treballadores de la llar i 

les cures: des de la necessitat d’informació sobre els seus drets (tant per a les treballadores 

mateixes com per les persones ocupadores) com campanyes de lluita contra el tracte 

discriminatori general fins a la idea de crear recursos específics per donar suport al col·lectiu. 
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No hi ha coneixement suficient per part del conjunt de serveis de l’Ajuntament sobre la 

situació del col·lectiu i els obstacles específics que viu. És molt important establir canals de 

diàleg amb les treballadores de la llar i de les cures per identificar correctament les seves 

reivindicacions i poder-los facilitar suport.  

✔ Les dones són les principals usuàries dels serveis d’ocupació, però això no és sinònim de 

treball amb perspectiva de gènere. Es nota la proactivitat des de les àrees involucrades 

perquè les dones es beneficiïn dels serveis disponibles, però no resulten accions més de 

caràcter transversal (per exemple, qüestionament dels rols de gènere a la feina, de la 

segregació horitzontal a la borsa de treball o als serveis d’orientació, empoderament de les 

noies i les dones en la cerca de feina, etc.). 

✔ Les dones són les que més accedeixen al servei de promoció de l’emprenedoria, amb algunes 

excepcions (programa Empenta - Be business). Malgrat això, són les empreses liderades per 

dones les que tenen més dificultats de sostenibilitat en el temps.  

✔ Queda palès l’escàs compromís de les empreses en la promoció de la igualtat de gènere i la 

prevenció de l’assetjament sexual o per raó de gènere, que és un tema que preocupa i s’ha 

detectat clarament a la diagnosi.  

✔ En general es percep una important absència de la perspectiva LGBTI en l’àmbit laboral, no 

obstant sigui un àmbit en què es donen moltes discriminacions i assetjaments, especialment 

per a les dones trans.  

✔ Es detecta, com a tot arreu, una crisi de les cures cada vegada més accentuada, i es destaca 

la importància de la corresponsabilitat dels homes en les cures, però també de les empreses 

i dels diversos nivells de l’administració.  És crucial reforçar tot el sistema públic de cures. 

 

5.3. Salut 
El concepte de salut s’ha construït sobre fonaments patriarcals, marcat per un profund 

androcentrisme que concep el cos masculí com a mesura de tot i això es reverteix en com es 

diagnostica, com es prescriuen els medicaments o com s’invisibilitzen i llegeixen certes 

malalties. 

Si a aquest fet hi apliquem una mirada més amplia, queda palès que també hi ha un fort 

heterosexisme (suposar que la “norma” sigui ser heterosexual) i transfòbia, així com capacitisme 

(que provoca exclusions i discriminacions cap a totes les persones amb diversitat funcional que 

se surten del cos considerat “normal”).  

Per situar-nos 

L'àmbit de Salut de l'Ajuntament de Sant Cugat vetlla tant per la promoció com per la 

protecció de la salut. D'una banda, fomenta la prevenció i els hàbits saludables i, de l'altra, 

vetlla perquè es garanteixin i mantinguin les condicions òptimes en sectors com l'alimentació, 

l'aigua, el medi o la tinença d'animals, entre d'altres. 

El municipi de Sant Cugat compta amb un ampli espectre d’entitats privades, associacions, 

fundacions i clíniques i consultoris privats dins de l’àmbit de la salut i sòcio-sanitari.  

https://www.santcugat.cat/cerca-guia?codi_class=25&codi_class2=42
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En el marc del Consell de Drets Socials hi ha una sèrie de taules participatives relacionades 
amb la salut: 

 Taula de persones amb discapacitat; 

 Taula de malalties neurològiques, càncer i cronicitat; 

 Taula de salut mental; 

 Grup de treball del trastorn de l’espectre de l’autisme; 

 Taula de gent gran; 

 Taula d’accessibilitat universal.  

 

Quines són les principals problemàtiques i desigualtats de gènere i LGBTI en l’àmbit 

de salut? Recollida de percepcions 

Deteriorament de la salut mental en les dones grans 

A la diagnosi s’identifica una preocupació específica per la salut mental de les dones grans i un 

excés de medicalització amb psicofàrmacs (ansiolítics i antidepressius), majoritàriament 

prescrits des de primària (medicina de família) ja que les dones d’aquestes edats no solen passar 

pel Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). Es perceben dos factors que expliquen aquesta 

sobremedicació: d’una banda, l’alta proporció d’abusos i maltractaments viscuts en l'entorn 

familiar, que s’han cronificat dificultant el seu abordatge (això genera frustracions i  problemes 

de salut mental); i d’altra banda,  la sobrecàrrega de les tasques de cures que recauen sobre les 

dones grans, freqüentment cap a filles i fills grans (cada vegada la població jove s’emancipa més 

tard) i nets i netes.  

Biaix de gènere en la salut mental i dificultats de les persones adolescents d’accedir  als 

serveis  

En línia  amb el punt anterior, s’evidencia durant la diagnosi una preocupació per l’alt ús 

d’ansiolítics per part de totes les dones. També es percep un biaix de gènere en les 

problemàtiques de salut mental de  noies i nois. Així, en noies s’identifiquen més freqüentment 

situacions d’ansietat, trastorns alimentaris i autolesions, i en canvi en nois, més trastorns 

depressius i de conducta. En aquest sentit, es destaca amb preocupació el col·lapse del Centre 

de Salut Mental Infantil i Juvenil  (CSMIJ), que sembla tenir llargues llistes d’espera, el que també 

provoca que després no es dediqui suficient temps als tractaments. 

Sabies que 

Tal com reporta el “Pla de prevenció de riscos i promoció de la salut en relació al consum de 

drogues i l’ús de pantalles (2020-2024)”: 

 A Catalunya el 15,2% de la població de 15 anys i més pateix problemes d’ansietat o 
depressió, més les dones (19,8%) que els homes (10,3%). 

 En els  3 anys anteriors a la pandèmia s’havien duplicat les consultes a associacions 
de salut mental de les persones menors d’edat de Sant Cugat del Vallès. 

La població entre els 18 i 24 anys ha viscut la crisi sociosanitària amb el doble d'ansietat que 

la mitjana de la població. Concretament, un 30,3% de joves han patit trastorns d’ansietat el 

https://www.ara.cat/societat/43-dels-joves-admeten-han-plorat-situacio-pandemia-segons-cis_1_3889555.html
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2020, el doble del 15,8% de les persones adultes (enquesta CIS, Baròmetre de Catalunya de 

març 2021). 

 

Falta de perspectiva intercultural en l’atenció a la salut 

Es percep des de la ciutadania que el sistema de salut a Sant Cugat no està preparat per atendre 

dones d’origen divers, i es posa l’èmfasi sobretot en el fet que el sistema sanitari no està 

preparat per la diversitat lingüística. També s’identifica que si una dona migrada és 

acompanyada per una entitat els serveis són més receptius que si hi va sola. En aquest segon 

cas sembla ser que sovint les persones migrades se senten desateses i que es produeixen 

situacions injustes.  

També es fa referència a que les persones migrades poden patir seqüeles psicològiques i 

dificultats de salut mental degudes a determinats processos traumàtics propis de la seva 

situació, vivència i motivació migratòria, per exemple, en el cas de persones refugiades. A 

aquesta problemàtica s’hi afegeix que no estan accedint als sistemes de salut en general i salut 

mental en particular.  

Heterosexisme dels serveis de salut 

Es percep que els serveis de salut tenen una lògica marcadament heteronormativa, que no 

contempla la diversitat LGBTI, i que es tradueix en els protocols i procediments d’atenció, 

provocant situacions incòmodes, discriminatòries i generadores d’ansietat a les persones LGBTI. 

Hi ha molt poca formació i sensibilització sobre aquest tema en els equips de salut i una 

invisibilització: el que no s’anomena ni es reconeix ni existeix.  

Sabies què 

 A Anglaterra, des de 2017 es recomana des de la sanitat pública preguntar a totes les 
persones usuàries sobre la seva orientació sexual per millorar l’atenció a les no 
heterosexuals?  

 Que com a conseqüència de la heteronormativitat al sistema de salut es pot produir 
un efecte rebot que consisteix en que les persones LGBTI tenen més resistència a anar 
als centres de salut o a demanar proves, el que comporta un retard diagnòstic en 
comparació a la població no LGBTI? 

 

Dol perinatal, un tema desconegut i invisibilitzat 

Durant la diagnosi es destaca l’existència d’aquesta problemàtica que preocupa (i és abordada 

per una associació del municipi, Anhel). A més del dol perinatal s’identifica també la necessitat 

d’abordar el dol per la infertilitat, i de fet sembla ser que aquest és un motiu de consulta que 

s’atén amb certa freqüència al SIAD. No es menciona, però seria necessari, també, abordar 

aquest tema des d’una perspectiva LGBTI. 

Algunes actuacions destacades  

A Sant Cugat no hi ha un pla municipal de salut. No obstant, el  Pla d’Actuació Municipal 2020-

2023, que guia les polítiques públiques del consistori, conté, entre d’altres coses,  la voluntat de 

desplegar programes centrats en la promoció de la salut, sobretot entre les persones pre-

https://www.ara.cat/societat/43-dels-joves-admeten-han-plorat-situacio-pandemia-segons-cis_1_3889555.html
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Salud-publica-con-orgullo-hay-igualdad-en-el-trato-al-colectivo-LGTB
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adolescents i adolescents, el que pot ser una bona oportunitat per aplicar la perspectiva de 

gènere i LGBTI en el desplegament d’aquestes accions.  

En aquesta línia s’ha aprovat el “Pla de prevenció de riscos i promoció de la salut en relació al 

consum de drogues i l’ús de pantalles 2020-2024”, que tot i adreçar-se a la població 

santcugatenca en general, posa especial atenció en les persones joves de la ciutat. En aquest pla 

es desenvolupen diverses accions preventives, totes emmarcades en els quatre entorns on es 

preveu intervenir: escolar, familiar, d’oci i lleure i comunitari. El pla incorpora la perspectiva de 

gènere i preveu:   

 facilitar l'accés de les dones als serveis d'assessorament i tractament sobre drogues;  

 fomentar l’atenció integral incorporant els condicionants de gènere dins de les anàlisis 
que expliquen el consum i abús de drogues i altres addiccions, així com les 
conseqüències d’aquests condicionants en les dones i homes amb consum problemàtic;  

 promoure els tractaments centrats en les dones i els seus consums realitzant 
intervencions integrals que, en el cas dels psicofàrmacs, contemplen els aspectes lligats 
a la prescripció per part del sistema sanitari, desenvolupant alternatives de tractament 
no farmacològic;  

 fomentar l’atenció integral i coordinació de recursos a les dones que pateixen violència 
de gènere i les seves filles i fills per tal d’evitar la victimització institucional. 

 

Associat a aquest pla i a l'anterior, s’ha creat la campanya comunicativa Qui som?. Aquesta 

campanya inclou el web PREN-TE {1SEGON} que dona informació a joves i famílies sobre el 

consum de drogues i de pantalles i proporciona alguns recursos per a professionals per treballar 

el tema amb jovent. Ara bé, aquest web no incorpora la perspectiva de gènere ni LGBTI, i no es 

parla ni de les violències masclistes ni de les LGBTI-fòbies que es poden donar associades al 

consum de drogues.  

Unit al mateix programa, hi ha un servei d’assessorament psicològic i de benestar emocional 

per a joves que es dona presencialment o per WhatsApp a l’Oficina Jove de Sant Cugat. A més,  

també hi ha la Tarda Jove sobre sexualitat que és un espai de consulta per a joves i adolescents 

(fins a 21 anys) i que s’organitza en col·laboració amb el CAP de Sant Cugat. No s’acaba 

d’entendre si aquest servei és suficientment conegut i si realment arriba als i les joves. 

En l'àmbit escolar també existeix el Programa de salut escolar, d’educació per la salut a primària 

i a secundària obligatòria i postobligatòria, però no hi ha informació sobre el que s’ha fet ni el 

que s’ha detectat en nois i noies atenent la diversitat sexual i de gènere. 

 

Principals conclusions 

✔ Hi ha hagut una baixa participació de persones de l’àmbit de salut en la diagnosi. 

✔ No hi ha un Pla Municipal de Salut al consistori i això és un obstacle per a identificar unes 

estratègies de treball que incloguin de forma transversal la perspectiva de gènere i LGBTI, i 

que es construeixi amb la participació de la ciutadania i de les pròpies persones que pateixen 

trastorns i malalties.  

http://1segon.cat/
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✔ El treball de prevenció i abordatge del consum de drogues i salut té en compte la perspectiva 

de gènere, però després en el desplegament de l’estratègia no sembla concretar-se. 

✔ Falta un treball profund i transversal de promoció de la salut amb perspectiva de gènere, 

tocant els temes que més preocupen, com  la salut mental, sobretot en persones joves i 

persones grans.  

✔ Falta d’iniciatives relacionades amb la salut des d’una perspectiva LGBTI. 

✔ Importància de tenir en compte la diversitat cultural i d’origen en la prevenció i atenció, per 

evitar actituds excloents i racistes 

 

5.4. Esports 
L’esport és una de les àrees socials on més discriminacions de gènere es produeixen. L’estructura 

patriarcal en la pràctica de l’esport que se sustenta en jerarquies de poder, així com l’existència 

encara d’estereotips i mites de gènere molt arrelats a les persones que el practiquen, el 

gestionen o s’hi relacionen, fan de l’esport una pràctica difícil per les dones, noies i nenes i les 

persones LGBTI, així com per totes aquelles persones que no s'ajusten a models de cossos 

normatius.  A més a més, l'esport té un gran potencial per treballar temes vinculats amb els rols 

de gènere i la pressió dels cossos, i fer de la seva pràctica una eina educativa pel canvi cultural.  

Per situar-nos 

Sant Cugat del Vallès és una ciutat molt esportiva on es practiquen diferents esports i on es 

poden trobar nombrosos clubs i associacions. Està per sobre de la mitjana en nombre de 

pavellons poliesportius, sales esportives, piscines descobertes i pistes d'atletisme. I, per 

contra, per sota de la mitjana en pistes poliesportives escolars, sales esportives escolars, 

pistes poliesportives, piscines cobertes i espais d'esports de raqueta. 

L’Ajuntament disposa d’una Oficina Municipal d'Esports per a Tothom (OMET) creada amb 

l'objectiu de donar els diferents serveis que la ciutadania demana. A través d’aquesta oficina 

l’Ajuntament organitza l’esport extraescolar municipal, les fases locals dels Jocs Esportius 

Escolars, activitats per persones adultes, activitats especials i de gran rellevància ciutadana, i 

dóna suport a l’esport en general. 

Altres agents esportius al territori són: 

 les entitats esportives sense ànim de lucre;  

 les associacions esportives de centres docents; 

 les empreses de servei esportiu promotors d'oferta física-esportiva de titularitat 
privada. 

Segons la informació recollida, existeix un Consell d’esports però no està gaire actiu.  

A més a més, hi ha una Coordinadora d’Entitats Esportives que aglutina 12 entitats esportives 

de la ciutat, amb l’objectiu de coordinar i defensar tots els interessos esportius de Sant Cugat. 

Al mes de gener del 2020, el  Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat va crear una 

Comissió Operativa per a l'Esport de Sant Cugat (COESC), a través d’una moció institucional,  

amb l'objectiu de donar suport a aquest sector i que serveixi com a marc per donar resposta 
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als interrogants que puguin aparèixer.  Aquesta comissió serà  liderada per l'Ajuntament de 

Sant Cugat, amb representació de la Coordinadora d'Entitats Esportives de Sant Cugat, 

SantCugatCreix, Paidos, TeamPartners i els partits polítics amb representació a l'Ajuntament, 

amb la finalitat de marcar els eixos futurs d'acció de la ciutat en matèria esportiva i poder-ne 

prendre les mesures adequades a partir de l'anàlisi i diagnosi que presenta el Pla Estratègic 

de l'Esport 2017-2026. 

 

Quines són les principals problemàtiques i desigualtats de gènere i LGBTI en l’àmbit 

esportiu? Recollida de percepcions 

Manca de mirada coeducativa a l’esport que fomenti la pràctica de l’esport de les nenes 

(referents) i el qüestionament d’estereotips de gènere 

A la diagnosi es destaca la manca de formació en coeducació que tenen les entitats que treballen 

amb infants, i com això impedeix, d’una banda, el treball per no repetir rols i estereotips de 

gènere i, de l’altra, abordar el biaix de gènere que hi ha en les activitats extraescolars, sobretot 

les esportives. Revertir aquesta situació suposa un pas per treballar la pràctica coeducativa dins 

de l’esport.   

La segregació horitzontal i vertical a l’esport i el biaix de gènere en l’oferta d’extraescolars 

De la diagnosi es detecta que es produeix un accés desigual a la pràctica esportiva entre noies 

i nois. S’identifiquen, per exemple, esports practicats majoritàriament per nois i homes, com el 

futbol i el rugbi, i altres majoritàriament per dones i nenes, com el patinatge o la natació artística. 

També s’identifica una absència de dones entrenadores sobretot en equips sèniors, i a les juntes 

dels clubs esportius, que són espais de decisió molt masculinitzats.  

Sabies què? 

Al “Dossier estadístic Dones en l’esport” elaborat per l’observatori de la Igualtat de Gènere de 

Catalunya (setembre 2019) es confirma “que les dones practiquen menys esport que els 

homes i també hi ha certes activitats com el futbol que són més masculinitzades a banda 

d’altres més feminitzades com la gimnàstica rítmica o la natació artística. Habitualment, els 

esports no competitius compten amb més presència femenina que no aquells competitius i el 

mateix escenari es tradueix en l’àmbit de l’esport federat.” 

Segons l’”Enquesta d’hàbits esportius a Sant Cugat del Vallès” del 2019, el 42% de les noies 

entre 6 i 15 anys practiquen esport (i només el 24% dels nois) i, en canvi, només el 18% de les 

dones ho fa a partir dels 16 (i el 48% dels homes). Només el 7% de les dones i noies de Sant 

Cugat estan federades (mentre que un 20% dels homes i nois ho estan). 

 

Més visibilitat i més recursos per l’esport masculí 

Durant la diagnosi es posa de manifest la destinació desigual de recursos, tant humans com 

econòmics, als equips de competició masculins o femenins, sent molt superior els dedicats als 

masculins. A la vegada, al municipi es dona molta més visibilitat i valor a les competicions 

masculines que a les femenines.  
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Falta d’eines de prevenció de l’assetjament sexual i per raó d’expressió, orientació o identitat 

de gènere  

S’identifica durant la diagnosi una clara falta de protocols contra l’assetjament sexual i per raó 

de gènere als clubs i entitats esportives. Tot i que se’n visibilitza la importància, no se sap com 

s’ha d’abordar i com s’ha d’actuar o prevenir. S’explica com les noies i dones que participen i 

practiquen esports especialment masculinitzats reben comentaris ofensius sobre elles i els seus 

cossos, així com expressions lesbofòbiques. Des de les entitats no hi ha consciència sobre les 

LGBTI-fòbies, és un tema encara molt amagat.  

Precarietat econòmica i l’exclusió de la pràctica esportiva 

Tot i que les activitats fomentades i organitzades per l’Ajuntament sí que semblen ser més 

inclusives en qüestió de gènere i diversitats, no succeeix el mateix amb l’activitat esportiva que 

es fomenta des d’entitats i clubs privats.  Així, es percep durant la diagnosi dificultats per accedir 

a determinades pràctiques esportives i de competició de les persones i infants amb més 

necessitats econòmiques ja que les quotes, en general, es perceben com a molt altes i falten 

sistemes de beques per poder-hi accedir. També s’identifica que l’esport que es practica està 

més centrat en la competició que en el gaudi. Tenint en compte que les dones practiquen més 

esports no competitius, s’explica que es vol treballar amb els instituts per fomentar la pràctica 

de l’esport en els col·lectius que no volen tecnificar-se tant o competir.  

Sabies què? 

Segons el “Pla Estratègic de l’Esport de Sant Cugat 2017-2026” el pressupost municipal de 

l'Ajuntament dedica un 4,7 % de despesa corrent en l'àmbit esportiu (incloses les 

concessions), per sota de la mitjana de les ciutats de més de 60.000 habitants de la província 

de Barcelona, que se situen en un 6,5%. 

Aquesta menor inversió pública en l’esport té conseqüències des d’una perspectiva de gènere. 

Fixem-nos en que, tal com mostra l’ “Enquesta d’hàbits esportius a Sant Cugat del Vallès del 

2019” el 72% de  les dones participen en activitats gratuïtes organitzades per l’Ajuntament, 

molt més que els homes, que participen en un 49%. 

 

Invisibilitat de les persones LGBTI i del fet LGBTI als esports 

Durant la diagnosi es diu que sembla que no hi hagi persones LGBTI a l’esport i que aquest fet 

no està reconegut ni incorporat. Les i els esportistes no semblen sortir de l’armari en aquest 

àmbit de les seves vides, amaguen la seva orientació o identitat sexual, probablement per la por 

al rebuig social que hi trobaran com a resposta. S’explica que “és curiós que ningú sigui 

homosexual”, “per percentatge han de ser-hi”. En relació amb aquest tema es reconeix que des 

de l’àrea d’esports i el servei municipal, si bé s’han plantejat les desigualtats entre dones/noies 

i homes/nois, no s’ha abordat mai la perspectiva LGBTI.  

Comunicació i llenguatge no inclusiu 

El llenguatge reprodueix els rols i estereotips tradicionals que desencoratgen la pràctica de 

l’esport en noies i nois que es desmarquen del patró de gènere establert socialment com a 

“adequat”. S’identifica  durant la diagnosi, associat a l’esport, un llenguatge molt estereotipat i 

amb molts prejudicis en relació amb el gènere, un llenguatge masclista i LGBTI-fòbic. 
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Concretament es parla del llenguatge que utilitzen les pròpies persones entrenadores, com un 

llenguatge que tendeix a minimitzar la vàlua de les noies i dones, sent molt poc educatiu.  Tot 

i així, és cert que la comunicació i l’ús d’un llenguatge inclusiu és una de les àrees on les entitats 

esportives han concretat més accions, sobre tot en la comunicació que s’adreça a la ciutadania 

(per exemple en el Sant Cugat Futbol Club). 

 Fixem-nos-hi! 

Tal com afirma la “Guia per a l’elaboració de plans locals LGBTI” de la Diputació de Barcelona:  

“l’àmbit esportiu és considerat un espai especialment difícil per a moltes persones 

LGBTI i calen accions per transformar-lo i fer-lo més inclusiu (...) Aquest fet és clau per 

explicar els alts nivells d’homofòbia en l’esport masculí, per exemple, donat que no 

només s’està practicant un esport, sinó que s’està posant en pràctica el rol de gènere 

masculí entre iguals. Encara avui en dia, és molt sorprenent la gairebé nul·la presència 

d’esportistes obertament gais en l’esport professional. L’esport femení, en canvi, es 

revela com un espai de seguretat per a moltes dones lesbianes i bisexuals, on moltes 

d’elles troben altres referents i la diversitat sexual i afectiva es viu amb naturalitat.” 

(p.87-88) 

Pel que fa les persones trans, intersex i amb gènere no binari l’esport pot ser un espai 

especialment difícil: l’esport es basa en un rígid binarisme de gènere, i tothom que qüestioni 

i se surti d’aquesta classificació queda exposat a exclusions i violències. Per exemple, espais 

especialment complexes són els vestuaris: depenent de com es plantegen i dissenyen poden 

ser espai de gran dificultat per a les persones no binàries. 

 

Algunes actuacions destacades  

El “Pla Estratègic de l’esport de Sant Cugat del Vallès 2017-2026” és el document de referència 

que guia la política pública en aquesta matèria en els propers 6 anys. Aquest document organitza 

l'esport en esport escolar -el que es practica en espais de les escoles-, esport de competició i 

entitats esportives, esport de salut i lleure i esport social i inclusiu. 

Aquest pla no incorpora la perspectiva de gènere ni analitza en la seva diagnosi les desigualtats 

de gènere que hi ha en l’accés i permanència en l’esport, ni les seves causes. En conseqüència, 

tampoc planifica la posta en marxa de mecanismes i accions que puguin revertir aquestes 

situacions de desigualtat, més enllà de l’ús del llenguatge no sexista. Tampoc identifica ni marca 

actuacions per la prevenció de les violències masclistes i les LGBTI-fòbies dins de l’esport.  

Aquesta invisibilització de la problemàtica en el pla contribueix al manteniment d’aquestes 

desigualtats. No obstant això, hi ha elements del pla que s’alineen implícitament amb la 

possibilitat de pràctiques i polítiques contra les desigualtats de gènere. Així, dins dels seus 

principis guia hi ha “el principi d’esport accessible” que es marca com a objectiu “accedir a la 

pràctica esportiva evitant barreres culturals, socials, econòmiques i físiques”. També planteja 

que, per tal que perquè es pugui considerar consolidat i de qualitat, el sistema esportiu local ha 

de ser igualitari i ha de promoure la igualtat d’oportunitats i de visibilitat en homes i dones, 

fugint dels estereotips i amb un ús del llenguatge igualitari. També diu que ha de ser “universal 

i inclusiu”, és a dir, que l’oferta àmplia d’activitats esportives no generi diferències entre 

col·lectius. 
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Així, els únics compromisos concrets en aquesta temàtica es situen entorn a la comunicació 

inclusiva: l’objectiu de “fomentar una comunicació inclusiva i de gènere per part de les entitats 

esportives” i el de “fomentar una comunicació inclusiva i de gènere per part de les activitats 

municipals”.  

Malgrat les deficiències del pla en aquesta matèria, l’equip de treball de l’àrea d’esports sembla 

ser un equip sensibilitzat  i amb ganes de revertir aquesta situació de desigualtat, tot i que a la 

vegada es percep com a petit i amb sobrecàrrega de treball. En aquesta línia, l’any 2019 es va 

encarregar una “Enquesta  d'hàbits esportius a Sant Cugat”, que recull les dades per gènere i 

que permet tenir informació interessant sobre les diferències en les pràctiques i motivacions 

esportives (algunes dades s’han destacat en el bloc anterior). Ara bé, més enllà d’això no 

existeixen dades sobre les quotes de representació de dones i homes en les juntes de les entitats 

esportives, ni sobre l’assetjament sexual i per raó de gènere o LGBTI-fòbic en els espais esportius 

federats o no federats.    

Una altra eina important creada per revertir les desigualtats en l'accés, permanència i gaudi de 

la pràctica esportiva és el Pla Local de Joventut 2020-2023, que s’enllaça en el Pla estratègic 

d’Esports entre d’altres plans municipals.  Aquest pla preveu incorporar les activitats culturals, 

l’esport i el lleure com a vehicles per a les relacions saludables i la cohesió social. Es poden 

destacar del pla: l’acció de “suport a l’esport inclusiu”; i l’objectiu de “dissenyar programes i 

activitats esportives amb perspectiva de gènere”, que es concretarà donant suport en aquest 

sentit als instituts per a la pràctica esportiva; així com  l’acció que estableix el foment del 

protocol contra l’assetjament sexual en l’àmbit esportiu. 

Durant el procés participatiu de la diagnosi s’explica que des de l’OMET (Oficina Municipal 

d'Esports per a Tothom de Sant Cugat del Vallès) s’ha fomentat l'elaboració de plans d’igualtat 

en les entitats esportives, facilitant recursos. I s’afegeix que, tot i que hi ha entitats esportives 

que han mostrat interès, la majoria dels plans d’igualtat són percebuts com un simple paper. 

També s’està estudiant la possibilitat d’introduir criteris de gènere en les subvencions, 

fomentant les llicències federatives femenines, o el foment de l’ocupació de càrrecs de dones 

com a entrenadores i en les juntes, atorgant bonificacions extraordinàries que puguin ser un 

incentiu.  S’alerta durant la diagnosi sobre la tendència a fer o posar allò que és políticament 

correcte i que cal valentia per una veritable transformació. 

Per últim, hi ha iniciatives des del teixit associatiu esportiu que són molt interessants i que 

confirmen un interès per la qüestió. Per exemple, hi ha equips femenins consolidats (50 anys 

de futbol femení) i hi ha bones pràctiques com la de l’Escola de patinatge artístic que ha fet un 

esforç per disposar de grups de nivell zero en qualsevol franja d’edat, i així fomentar l’esport 

entre les noies i les dones, cosa que no passa per exemple amb el vòlei o altres esports.  O la 

pràctica del  Club de rugbi que per primera vegada, per exemple, han creat dos equips femenins 

sèniors. 

Sobre la pràctica de l’esport a les escoles s’identifica que hi ha un grup de mestres d’educació 

física amb una visió sensible sobre aquest tema, amb els que caldria treballar.   

 

Principals conclusions 

✔ L’esport és un àmbit on hi ha  preocupació per la desigualtats de gènere i interès per 

treballar-hi (bona participació i proactivitat de les entitats esportives a la diagnosi). Això és 
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fonamental perquè la gran part de l’esport al municipi es gestiona des de les entitats 

privades. També és fonamental l’aliança amb alguns clubs més compromesos, i que la resta 

d’entitats assumeixin que tenen responsabilitats educatives que no es poden obviar. 

✔ Hi ha algunes iniciatives des de l’Ajuntament per avançar cap a una major igualtat, com el 

foment de plans d’igualtat i la voluntat d’establir criteris de gènere a les subvencions. Així i 

tot falta més contundència i una perspectiva més transversal en tota la política pública 

d’esports. En aquest sentit, esdevé fonamental donar seguiment a les accions del Pla Local 

de Joventut i incloure una perspectiva de gènere i LGBTI en les actuacions de la recent 

creada Comissió Operativa per a l’Esport de Sant Cugat (COESC). 

✔ En general, hi ha una absència de la perspectiva LGBTI en tot l’àmbit que caldria revertir ja 

que,  sinó, es poden seguir invisibilitzant a les persones LGBTI, i així crear contextos propicis 

per discriminacions i agressions. L’esport és un àmbit especialment important per treballar 

amb aquesta mirada.  

✔ Hi ha una preocupació per la poca accessibilitat de molts esports a la ciutat, sobretot en 

relació a la classe social.  

✔ Es percep que la cura de la comunicació i del llenguatge inclusiu és el que més s’ha treballat 

i sobre el que hi ha més consciència (són les úniques actuacions també previstes sobre 

gènere en el Pla Estratègic de l’Esport), probablement per la pressió social exercida per la 

ciutadania i el moviment feminista en aquesta matèria. 

 

5.5. Comunicació 
La comunicació d’una administració local té un paper clau en la transmissió de valors i per això 

és tan important que es faci des d’una perspectiva inclusiva i diversa. És fonamental que qui 

comunica tingui “ulleres de gènere (i LGBTI)” posades per evitar missatges esbiaixats i 

estereotipats, i per incloure veus diverses en tot el que comunica. A més a més la comunicació 

és de per si transversal en tots els àmbits d’actuació d’un consistori, i per això el seu potencial 

és tan gran (com també ho és el risc de transmetre missatges esbiaixats si no s’incorpora aquesta 

mirada).   

Per situar-nos 

El municipi de Sant Cugat compta amb un conjunt de canals de comunicació cap a la 

ciutadania, a banda de les xarxes socials (@ajsantcugat) i canal de youtube: 

 La revista Som Sant Cugat (que va prendre el relleu del butlletí +santcugat), i que es 
va tornar a distribuir a les llars a partir del desembre de 2019, i les revistes Som barris 
(centre est, centre oest, Mira-sol, la Floresta i les Planes). 

 El mitjà públic local Cugat Mèdia. 

També hi ha mitjans locals privats, com ara Tot Sant Cugat o TV Sant Cugat. 

També és interessant destacar el portal de transparència en què es bolca la informació 

pressupostària. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCV1TPja-2e2XT0_QAskK97Q/featured
https://www.santcugat.cat/web/somsantcugat
http://premsa.santcugat.cat/
https://www.cugat.cat/
https://www.totsantcugat.cat/
https://www.tvsantcugat.cat/
http://visorpressupostari.santcugat.cat/
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Quines són les principals problemàtiques i desigualtats de gènere i LGBTI en la 

comunicació? Recollida de percepcions 

Marca de ciutat elitista, familista i religiosa 

A la diagnosi es planteja el fet que Sant Cugat té una “marca de ciutat”. És a dir, la “identitat” 

del municipi s’associa amb alguns valors que, encara que potser no explícitament, són 

identificats per la ciutadania com a propis de la ciutat. Aquesta marca es basa en alguns elements 

clau, segons es recull a la diagnosi: una ciutat familista, d’elit i religiosa.  

Sabies què 

Fa dos anys el municipi va llançar un vídeo de presentació de la ciutat “Viu Sant Cugat 

Familiar” que va molt en la línia d’una marca de ciutat amb poca diversitat de classe i d’origen, 

i molt familiar (sense diversitat de famílies). 

 

Poca representació de la diversitat LGBTI 

Es posa sobre la taula la preocupació per una escassa representació de la diversitat LGBTI 

(persones, famílies) de forma transversal en la comunicació que es fa des del municipi. 

Escassa difusió i visibilitat dels serveis SIAD i SAI 

Els serveis SIAD i SAI es podrien conèixer més. A la diagnosi s’evidencia que hi ha part de la 

població que no els coneix, sobretot el SAI. 

Falta de perspectiva de gènere als mitjans de comunicació locals 

Es posa també sobre la taula la falta de perspectiva de gènere als mitjans de comunicació locals. 

S’assenyala que els costa incloure les veus de les dones com a informants i expertes, i que fins i 

tot, en algunes ocasions, infantilitzen i comuniquen de forma estereotipada sobre les dones i els 

moviments feministes. S’ha evidenciat també la poca atenció i rigor a l’hora de donar informació 

sobre les accions i iniciatives desenvolupades pels col·lectius feministes de la ciutat.  

Algunes actuacions destacades  

Durant la diagnosi, es va destacar que es posa molta atenció al llenguatge en la comunicació 

externa cap a la ciutadania per tal que sigui inclusiu i no sexista. Un dels exemples que es va 

mencionar és el missatge transmès durant la pandèmia i que s’ha penjat a la façana de 

l’Ajuntament: inicialment s’havia pensat en “La responsabilitat ens fa forts” però aplicant-li una 

mirada no androcèntrica es va decidir pel lema “La responsabilitat ens dona força”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.santcugat.cat/web/la-ciutat
https://www.santcugat.cat/web/la-ciutat
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Cartell 9. Missatge a la façana de l’Ajuntament (2020) 

 

Revisant els tres últims números de la revista Som Sant Cugat (números 13, 14 i 15 de desembre 

2019, juliol i desembre 2020) es confirma l’atenció per un llenguatge no androcèntric, encara 

que en algunes ocasions es continua utilitzant el masculí genèric. No obstant, també es detecta 

una molt escassa presència de temes de gènere (ni de forma transversal, quan es parla d’altres 

qüestions, ni de forma específica). Les úniques referencies a la temàtica tenen a veure amb unes 

dades facilitades pel SIAD sobre l’augment de trucades al telèfon gratuït d’atenció a les víctimes 

de violència de gènere (900 900 120), i amb el recull de la diagnosi feta als barris pels 

pressupostos participatius i del Pla de Joventut (del qual es parla al capítol 5.7. sobre 

participació). No s’ha identificat cap menció a temes LGBTI. També es detecta en les imatges 

que s’utilitzen, en general, poca diversitat ètnica i de tipologies de famílies i relacions 

sexoafectives.  

Es detecta també la necessitat d’una revisió general de la web per assegurar la incorporació de 

la perspectiva de gènere de forma transversal. Hi ha una bona predisposició per fer-ho, però 

també a la diagnosi es diu que a vegades hi ha inèrcies que porten a continuar amb un llenguatge 

poc inclusiu i a no aplicar una mirada més diversa. 

Per altra banda, un element important és la comunicació que es fa dels dos serveis 

especialitzats a la ciutat: el SIAD i el SAI.  

Tal com s’evidencia als gràfics següents, el 45% de les persones que han respost el qüestionari 

afirmen no conèixer l’existència del SIAD, un percentatge que puja al 57% en el cas del SAI. 

També hi ha una part de les respostes que diuen saber que existeix però no quins serveis ofereix 

(32% en el cas del SIAD i 15% en el cas del SAI).  
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Figura 1. A Sant Cugat existeix el SIAD: Servei d’Informació i Atenció a les Dones, on també 

es fa atenció a casos de violència masclista. El coneixes? 

 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021. 

 

Figura 2. A Sant Cugat existeix el SAI: Servei d’Atenció Integral LGBTI, que acompanya i 

assessora persones LGBTI, familiars i professionals. El coneixes? 

 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021. 

 

Si es desglossen aquestes dades per barri s’obtenen les taules següents. Tant en el cas del SIAD 

com del SAI es veu que els percentatges més alts de respostes de qui resideix a la zona centre 

est, centre oest i Mira-sol es concentren en “No sabia que hi havia aquest servei”. En canvi, al 

No sabia que hi 
havia aquest 

servei
45%

Sí, sé que 
existeix però 
no tinc clar 
què ofereix

32%

Sí, sé que 
existeix i quins 
serveis ofereix

23%

No sabia que 
hi havia aquest 

servei.
57%

Sí, sé que 
existeix i quins 
serveis ofereix.

15%

Sí, sé que 
existeix però 
no tinc clar 
què ofereix.

28%
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barri de la Floresta en el cas del SIAD i de Les Planes en el cas del SAI és on hi ha un percentatge 

més alt de la resposta “Sí, sé que existeix i quins serveis ofereix”. 

Taula 12. Resultats percepció ciutadania sobre el coneixement del SIAD per barri 

A Sant Cugat 

existeix el SIAD: 

El coneixes? 

Centre 

Est  

Centre 

Oest  

La 

Floresta 

Les 

Planes 

Mira-

sol 

Nucli 

antic 

NS/NC 

No sabia que hi 

havia aquest 

servei. 

54% 51% 31% 43% 53% 33% 32% 

Sí, sé que existeix 

però no tinc clar 

què ofereix. 

22% 29% 44% 43% 30% 43% 37% 

Sí, sé que existeix 

i quins serveis 

ofereix. 

24% 20% 25% 14% 18% 24% 32% 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021. 

 

Taula 13. Resultats percepció ciutadania sobre el coneixement del SAI per barri 

A Sant Cugat 

existeix el SAI. El 

coneixes? 

Centre 

Est  

Centre 

Oest  

La 

Floresta 

Les 

Planes 

Mira-

sol 

Nucli 

antic 

NS/NC 

No sabia que hi 

havia aquest 

servei. 

64% 57% 50% 50% 65% 47% 37% 

Sí, sé que existeix 

i quins serveis 

ofereix. 

14% 18% 16% 7% 10% 22% 16% 

Sí, sé que existeix 

però no tinc clar 

què ofereix. 

22% 24% 34% 43% 25% 31% 47% 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021. 
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Creuant per edats les dades sobre el SIAD, el 63% de les persones que han contestat entre 16 i 

20 anys no sabien que existia (també l’única persona de més de 80 anys que ha contestat), en 

canvi gairebé el 30% de les persones entre 31 i 45 anys diuen saber que existeix i què ofereix.   

Taula 14. Resultats percepció ciutadania sobre coneixement del SIAD per franges d’edat 

A Sant Cugat 

existeix el SIAD. 

El coneixes? 

16 - 20 

anys 

21 - 30 

anys 

31 – 45 

anys 

46 - 65 

anys 

66 – 80 

anys 

més d’80 

anys 

No sabia que hi 

havia aquest 

servei. 

63% 46% 47% 39% 48% 100% 

Sí, sé que existeix 

però no tinc clar 

què ofereix. 

21% 35% 26% 38% 39% 0% 

Sí, sé que existeix 

i quins serveis 

ofereix. 

16% 19% 27% 24% 13% 0% 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021 

En el cas del SAI, on més destaca el desconeixement és en les persones entre 66 i 80 anys, de les 

que el 65% de les respostes afirmen no saber de l’existència del servei. 

Taula 15. Resultats percepció ciutadania sobre coneixement del SAI per franges d’edat 

A Sant Cugat 

existeix el SAI. El 

coneixes? 

16 - 20 

anys 

21 - 30 

anys 

31 – 45 

anys 

46 - 65 

anys 

66 – 80 

anys 

més d’80 

anys 

No sabia que hi 

havia aquest 

servei. 

53% 57% 57% 53% 65% 100% 

Sí, sé que existeix 

i quins serveis 

ofereix. 

16% 14% 23% 11% 6% 0% 

Sí, sé que existeix 

però no tinc clar 

què ofereix. 

32% 30% 21% 36% 29% 0% 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021 
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Quant al lloc d’origen, el 50% de les persones europees però no espanyoles diuen que saben 

que existeix el SIAD i què ofereix; en canvi, entre el 63% de les persones fora de la Unió Europea 

no el coneix. En el cas del SAI, en canvi, un quart de les respostes de les persones de fora de la 

Unió Europea indica que coneixen el servei i saben què ofereix.   

Taula 16. Resultats percepció ciutadania sobre coneixement del SIAD per nacionalitat 

A Sant Cugat existeix el 

SIAD. El coneixes? 

Catalunya / Estat 

espanyol 

Altre país de la 

Unió Europea 

Un país 

extracomunitari 

(fora de la UE) 

No sabia que hi havia 

aquest servei. 

57% 33% 63% 

Sí, sé que existeix i quins 

serveis ofereix. 

16% 17% 0% 

Sí, sé que existeix però 

no tinc clar què ofereix. 

28% 50% 38% 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021 

Taula 17. Resultats percepció ciutadania sobre coneixement del SAI per nacionalitat 

A Sant Cugat existeix el 

SAI. El coneixes? 

Catalunya / Estat 

espanyol 

Altre país de la 

Unió Europea 

Un país 

extracomunitari 

(fora de la UE) 

No sabia que hi havia 

aquest servei. 

45% 33% 50% 

Sí, sé que existeix però 

no tinc clar què ofereix. 

32% 50% 25% 

Sí, sé que existeix i quins 

serveis ofereix. 

23% 17% 25% 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021 

Queda doncs palesa la necessitat de millorar la comunicació cap a la ciutadania, tenint en 

compte eixos com l’edat, el barri de residència o l’origen.  

Respecte a això, per a promoure la difusió dels serveis de promoció de la igualtat de gènere, a 

finals de 2020 es va fer una campanya de difusió del servei del SAI, que fins ara s’ha centrat 

sobretot en la difusió interna, principalment als centres educatius del municipi. També s’està 

elaborant una campanya de difusió del SIAD, amb un acompanyament extern per a repensar i 

reconceptualitzar tot l’eix comunicatiu.  
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Cartell 10. Presentació SAI 

 

 

 

Principals conclusions 

✔ Es detecta una atenció al llenguatge no sexista i inclusiu en la comunicació de l’Ajuntament, 

i això és un bon primer pas, però és important incorporar la perspectiva de gènere i LGBTI 

de forma transversal a tota la comunicació. Això pressuposa un qüestionament de com es 

comunica, quins són els públics que es tenen en ment al comunicar, si s’està (encara que 

implícitament) reproduint estereotips de gènere.  

✔ S’identifica una poca diversitat en la comunicació que es fa, i és important que la diversitat 

sigui també un eix transversal, des de la perspectiva LGBTI però també ètnica i de classe. 

✔ Es fan esforços per a visibilitzar la tasca de promoció de la igualtat de gènere i els drets del 

col·lectiu LGBTI, però és important que aquesta informació es prioritzi i sempre sigui visible 

i assequible. 

 

5.6. Cultura 
Els biaixos de gènere a la cultura són evidents. Dones i homes com a usuàries i usuaris s’apropen 

a la cultura de forma diversa i les dones estan menys representades en els càrrecs de poder, 

com a la resta de sectors. Les persones LGBTI i el fet LGBTI sovint no tenen espai, s’invisibilitza 

o es tracta de forma anecdòtica. 
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Per situar-nos 

La cultura municipal a Sant Cugat es vehicula a través de diferents equipaments: 

 el servei de Biblioteques (la Biblioteca Central Gabriel Ferrater, la Biblioteca de Mira-
sol Marta Pessarrodona, i la Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori i la Biblioteca de 
Valldoreix Vall d'Or).  

 la Xarxa de Centres Culturals Polivalents que són equipaments de cultura de 
proximitat que ofereixen la programació cultural d’espectacles “De prop” així com 
tallers, cursos i exposicions: Casa Aymat, Casa Cultura, Casal Mira-sol (amb el Teatre 
Mira-sol), Casino la Floresta, Casal les Planes, Xalet Negre, Casal TorreBlanca (amb 
l’Oficina Musical la Pua) i Centre d'Art Maristany.  

 els museus de Sant Cugat (el Museu del Monestir, el Celler Modernista i ViLab, la 
Capella de Sant Domènec).  

 El teatre-auditori de Sant Cugat. 

Hi ha un Consell de Cultura que engloba diverses taules com la d’arts visuals, de cultura 

popular, de lletres, de música, de dansa, d’audiovisual, etc.  

 

Quines són les principals problemàtiques i desigualtats de gènere i LGBTI en l’àmbit 

cultural? Recollida de percepcions 

Obstacles per les dones artistes 

Encara avui en dia hi ha dificultats específiques per a les dones artistes, i així s’identifica a la 

diagnosi: problemes de conciliació, major precarietat, etc.  

Sabies què 

Malgrat que en general les dones són les principals “consumidores” de cultura, quan es parla 

de presència de les dones autores, directores, etc., llavors l’escenari canvia. Col·lectius com 

Dona’m escena o Dones i Cultura han dedicat esforços a analitzar la presència de les dones a 

la cultura, i els resultats són encara lluny de la paritat. Per exemple, a l’anàlisi que fa Dona’m 

escena de la temporada 2019/2020 del Teatre Nacional de Catalunya, identifiquen que el 67% 

dels dies de representació l’autoria i la direcció de les obres són a càrrec d’homes, contra un 

24% de dones (i un 10% d’autoria mixta). 

 

Falta de referents i temes LGBTI a la programació cultural 

A la diagnosi es menciona la falta de referents i temes LGBTI a la programació cultural del 

municipi i la importància d’incorporar la perspectiva LGBTI de forma transversal al conjunt de 

l’oferta cultural en comptes de fer-ho en forma de programació específica. Sobretot es detecta 

l'absència de referents trans i d’una programació que tracti el tema. 

Falta de treball amb indicadors de gènere 

Es posa sobre la taula que no es treballa amb indicadors de gènere, fonamentals per analitzar 

la presència de dones i homes als diversos espais i disciplines.  

https://bibliomil.wordpress.com/
https://centresculturals.santcugat.cat/
https://donamescena.wordpress.com/2019/06/03/falsaparitat/
https://www.facebook.com/donesicultura/
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Resistències des de les entitats i artistes 

La cultura la fan les entitats i artistes i, en alguns casos, hi ha moltes resistències i reticències a 

incorporar més dones o temes de gènere. Es destaca, per exemple, la segregació que encara hi 

ha a l’escena musical. 

Algunes actuacions destacades  

No es detecta cap actuació o iniciativa específica que es realitzi des de l’àrea de cultura de 

l’Ajuntament per promoure l’equitat de gènere i els drets de les persones LGBTI. Això no significa 

que, revisant la programació, no es trobin alguns esdeveniments o iniciatives que tractin temes 

vinculats a la temàtica o que no  hagi dones artistes en el conjunt de l’oferta a la ciutadania. Però 

això no és sinònim d’una aposta per treballar la perspectiva de gènere i LGBTI de forma 

transversal impregnant el conjunt de l’oferta cultural del municipi. En aquest sentit, el “Pla de 

Cultura de Sant Cugat” no fa cap referència específica a la igualtat de gènere, però també és un 

pla ja molt antic (del 2006) i el més recent es va començar a treballar al 2017 però no s’ha aprovat 

ni és públic.  

De fet, a l’anàlisi es detecta que hi ha hagut situacions concretes en què col·lectius i entitats 

feministes de la ciutat han manifestat molt descontent en relació a la poca paritat de la 

programació cultural, com per exemple en el cas de la denúncia pública per part dels col·lectius 

Hora Bruixa i les Adventícies d’una important absència de dones al festival de música per nens i 

nenes “Petits Camaleons” (octubre 2020). O també les protestes en relació a un presumpte cas 

d’assetjament a una dona per part de l’ex director del Teatre – Auditori. 

Sí que queda patent que hi ha part de l’associacionisme vinculat a la cultura popular que està 

interessat en el tema i que, tot i encara tenir molt camí per recórrer, vol avançar-hi (sobretot 

destaquen grups de cultura popular).  

Es considera una bona oportunitat el fet que l’àrea de cultura participi al projecte pilot de 

pressuposts amb perspectiva de gènere, ja que això pot significar un impuls per incloure-hi 

aquestes mirades.  

Principals conclusions 

✔ Es detecta una falta de perspectiva de gènere i LGBTI a la programació cultural del municipi 

i d’accions específiques per a visibilitzar temes de gènere i LGBTI a través de la cultura. 

✔ Es detecten unes inquietuds per saber com promoure una cultura amb perspectiva de 

gènere des de l’Ajuntament, però no s’acaben d’identificar i encaixar possibles eines per fer-

ho (no se sap com treballar amb indicadors de gènere i hi ha reticències a promoure una 

programació paritària o incloure criteris a les subvencions). 

✔ El teixit associatiu representa una bona oportunitat per poder avançar en aquestes 

temàtiques, tant perquè està interessat a incloure una perspectiva de gènere en les seves 

actuacions com perquè està atent i alerta sobre els biaixos de gènere a l’oferta cultural de 

Sant Cugat. El fet de tenir molts espais de participació establerts amb les entitats (les 

diverses taules actives) pot representar un bon canal per incloure-hi temes i col·lectius 

vinculats amb els temes de gènere i LGBTI.  
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5.7. Participació 
El foment de la participació és crucial per incloure una perspectiva de gènere i LGBTI de forma 

transversal. Des de l’administració local s’han d’establir canals de participació accessibles per a 

tothom i que funcionin pels diversos col·lectius, tenint en compte les relacions de poder de 

gènere que es donen. També s’ha de treballar amb el teixit associatiu, que és agent fonamental 

per a la transformació social en relació amb aquestes temàtiques, tal com s’ha subratllat a la 

introducció del pla.  

Per situar-nos 

L’Ajuntament disposa d’alguns canals de participació de la ciutadania, com ara: 

 El Consell de Ciutat i els Consells de Barri (del barri de centre oest, del centre est, del 

nucli antic, del Mira-Sol, de la Floresta i de les Planes). 

 Algunes Taules i Consells. Les que són actives actualment són: 

 Consell d’ infants; 

 Consell de joves 13-16 anys; 

 Consell de mobilitat; 

 Consell de cultura (amb diverses taules);  

 Consell escolar municipal; 

 Taula local d’habitatge; 

 Taula emergència climàtica; 

 Consell de drets socials (amb diverses taules i xarxes); 

 Consell de la gent gran; 

 Taules de comerç i empresa (amb diverses taules); 

 Taula de benestar animal.  

 La Xarxa Monestir Sant Francesc, que és un grup de treball entre entitats, col·lectius 

i l'Ajuntament per a realitzar accions comunitàries per a la inclusió i la cohesió social 

al barri. 

Com a canal de participació disposa de Decidim Sant Cugat, a través del qual es pot participar 

en trobades, debatre i fer propostes.  

També disposa d’una web (www.santcugatentitats.net) amb un directori de les entitats del 

municipi i els recursos que s’ofereix al teixit associatiu.  

 

Quines són les principals problemàtiques i desigualtats de gènere i LGBTI en la 

participació? Recollida de percepcions 

Segregació vertical a les associacions i dinàmiques de poder 

Es detecta una falta de dones amb càrrecs de responsabilitat i amb més representativitat a 

l’associacionisme, encara que es matisa que als col·lectius de més recent constitució hi ha més 

https://decidim.santcugat.cat/
http://www.santcugatentitats.net/
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dones. Això s’associa a unes dinàmiques de poder esbiaixades per gènere a les associacions, 

que normalment es queden silenciades i no s’aborden. També es menciona una falta 

d’empoderament de les dones per ocupar càrrecs de més visibilitat i responsabilitat.  

Falta d’eines de prevenció i abordatge de casos de VM i LGBTI-fòbies 

A la diagnosi s’explica que es donen algunes situacions de discriminació i d’assetjament sexual, 

per raó d’orientació, expressió i identitat de gènere en alguns espais associatius, i que és 

necessari saber detectar-los i abordar-los (tenir eines i protocols). 

Poca presència LGBTI en la participació 

En general, es diu que la qüestió dels drets LGBTI i de les discriminacions que pateixen els 

col·lectius LGBTI està molt poc tractada entre les entitats del teixit associatiu en general.  

Poca diversitat d’origen en l’associacionisme  

L’associacionisme també sembla molt poc divers quant a origen, segons la diagnosi. En alguns 

casos algunes organitzacions han apostat per tenir més diversitat interna, per exemple, quant a 

origen, però acaben entrant més homes que dones d’origen divers.  

Dificultats per participar i conciliar  

La dificultat més gran de les dones per participar segueix sent una problemàtica clau, vinculada 

en gran mesura als problemes de conciliació per les càrregues de cura. Es destaca la falta de 

serveis que podrien pal·liar aquestes dificultats, com per exemple un sistema de canguratge 

municipal.   

Poc seguiment i impacte de les demandes de la ciutadania 

Malgrat els diversos canals de participació hi ha la percepció que no s’escolten realment les 

demandes de les organitzacions, i que les seves aportacions acaben sense tenir un impacte real. 

Un exemple concret citat és la falta de resposta a la demanda d’implicació de l’Ajuntament 

(alcaldia, comerç, igualtat, educació, cultura i joventut) en la campanya de Nadal 2020 “Jugar en 

igualtat, jugar en llibertat” promoguda per Hora Bruixa i Escoles Coeducatives en què es 

proposaven actuacions concretes per a implicar els comerços i la ciutadania en la importància 

de no reproduir els rols i estereotips de gènere a través del joc i les joguines.  

Algunes actuacions destacades  

La participació social i política al municipi és molt rica i viva. Hi ha moltíssimes associacions, 

més de 500, que són actives en una multitud d’àmbits. Hi ha unes quantes organitzacions de 

dones i feministes que treballen en temes com la prevenció de les violències masclistes, la salut 

sexual i reproductiva, els drets de les dones migrades, de les treballadores de la llar i les cures, 

els drets laborals i l’emprenedoria de dones, la coeducació, etc. Des d’una mirada interseccional 

és interessant veure com hi ha associacions formades en bona part per dones migrades i que 

centren la seva acció en la defensa dels drets socials, laborals i de ciutadania de dones migrades 

i racialitzades (com per exemple actualment l’associació Mujer Diáspora o Serwuina Cuy, i en 

passat el Grup de Dones Immigrants de Sant Cugat). 

Entitats de dones, feministes i que promouen els drets de les persones LGBTI 

al municipi 

 Col·lectiu Hora Bruixa 
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 Associació Casa de la Dona 

 Grup de Dones de la Floresta 

 Mujeres Diàspora 

 Serwuina Cuy 

 Entitat Dones de la Creu de'n Blau 

 Entitat NOESTASOLA 

 Adventícies 

 Associació de Dones Artistes (ADA) 

 Associació de Dones Empresàries (ADE) 

 Dones amb Iniciativa/ Dones en Comú 

 El Hilo Rojo 

 Xarxa de Dones Emprenedores de Sant Cugat 

 Comissió feminista del Consell de barri de la 

Floresta 

 Fem cultura feminista 

 Escoles Coeducatives/Comissió Igualtat AFAs  

 Col·lectiu LGBTI de Sant Cugat 

 

Al novembre 2019 el Col·lectiu LGBTI de Sant Cugat va organitzar la seva primera assemblea 

oberta i actualment, malgrat les dificultats que ha suposat i suposa la Covid-19, segueixen 

reunint-se mensualment.  

Cartell 11. Assemblea oberta LGTBI+ 

 

Com s’ha dit al capítol 4.1 sobre l’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI, una de les línies principals 

d’actuacions de l’àrea és el suport i l’assessorament a les entitats de dones, feministes i LGBTI. 

En general, es destaca que el treball amb les associacions és bastant incipient, ja que fins fa poc 

no hi havia recursos suficients per poder realitzar moltes accions d’aquest tipus. Dit això, es 

destaca positivament, per exemple, tota la feina que s’està fent per promoure la coeducació en 

col·laboració amb les entitats del municipi, o la relació que s’ha establert entre el Col·lectiu LGBTI 

i el SAI.  

Pel que fa al suport a les entitats a través de la concessió de subvencions, al “Pla Estratègic de 

Subvencions 2020-2023” s’inclou com a línia de subvenció “Aplicar de manera transversal i 

universal les polítiques feministes i d’igualtat”, però no es dota de pressupost específic.  
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Tampoc s’estableix una aposta clara per incloure la perspectiva de gènere com a criteri per a la 

concessió de subvencions. De fet, a les bases de subvenció analitzades13 no s’inclouen cap criteri 

més específic, més enllà de l’obligació de les entitats beneficiàries a “respectar la igualtat de 

tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus 

de discriminació entre dones i homes”. 

A més a més del teixit associatiu, des de l’Ajuntament, tal com s’ha vist, es promouen uns canals 

de participació establerts. A diferència d’altres àrees que no disposen de dades desglossades 

per gènere, en el cas de l’àrea de participació sí que es disposa d’algunes (es comptabilitzen des 

del 2018). Aquestes dades confirmen algunes de les percepcions recollides: les dones de les 

associacions i entitats en general participen menys a espais com consells i taules municipals 

on han de representar la seva organització. De fet, tal com es veu a la taula a continuació els 

homes són la majoria en tots els espais, amb les úniques excepcions de la Taula d’emergència 

climàtica i del Consell de barri (CB) de Les Planes. En gris a la taula s’indiquen els espais més 

masculinitzats (més del 60% d’homes).  

Taula 18. Participació als consells i taules, desglossada per gènere 

LLOC14 total HOMES DONES HOMES DONES 

CB Nucli antic 48 27 21 56% 44% 

CB Est 36 25 11 69% 31% 

CB Oest 22 17 5 77% 
23% 

CB La Floresta 40 29 11 73% 28% 

CB Mira-Sol 32 19 13 59% 41% 

CB Les Planes 38 13 25 34% 66% 

 TOTAL CB 216 130 86 60% 40% 

C. Seguretat i 
54 37 17 69% 31% 

                                                           
13 S’han analitzat dues convocatòries recents: Convocatòria 2020 i bases específiques per l'atorgament de 
subvencions en règim de competència competitiva adreçades al foment de projectes, activitats i serveis 
d'utilitat pública i interès social, juliol 2020, i la Convocatòria i bases reguladores especifiques per 
l’atorgament d’ajuts econòmics previstos en el marc de les mesures socioeconòmiques urgents i de suport 
al teixit associatiu esportiu, cultural i juvenil de Sant Cugat del Vallès afectat econòmicament per la Covid-
19 de novembre 2020 
14 CB: Consell de barri; C: Consell; T: Taula.  
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convivència15 

T. Emergència 

climàtica 27 11 16 41% 59% 

C. Mobilitat 30 20 10 67% 33% 

C. Cultura 77 45 32 58% 42% 

C. Esports 47 36 11 77% 23% 

 TOTAL C. 481 295 186 61% 39% 

Consell Ciutat 30 16 14 53% 47% 

Font: elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada per l’àrea de participació. Dades primer 

trimestre 2021 

Per altra banda, també es veu com la participació de les dones ha anat augmentant des del 2018, 

encara que les dades facilitades no indiquen en quins espais concretament.  

Taula 19. Participació en reunions dels espais de participació i processos participatius 

puntuals segons gènere 

Persones que han assistit  

dones homes total 

% 

dones 

% 

homes 

1er semestre 2018 311 345 656 47% 53% 

2on semestre 2018 379 463 842 45% 55% 

1er semestre 2019 289 385 674 43% 57% 

2on semestre 2019 326 263 589 55% 45% 

1er semestre 2020 422 427 849 50% 50% 

                                                           
15 Es remarca des de l’àrea de participació que les dades sobre el Consell de Seguretat i Convivència i el 
Consell de Mobilitat no estan actualitzades.  
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2on semestre 2020 813 721 1534 53% 47% 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada per l’àrea de participació. Des del primer 

semestre 2018 fins segon semestre 2021 

Una possible explicació de l’increment en 2020- 2021 podria ser per la virtualitat de molts espais 

de participació que podrien, en part, pal·liar les dificultats de conciliació que les dones tenen 

en major mesura respecte als homes. Dit això, també s’ha de tenir en compte els efectes 

negatius de la bretxa digital de gènere, que afecten sobretot a les dones més grans o les dones 

amb problemes d’accés a internet.   

Des de la mateixa àrea de participació es comenta la necessitat d’anar més enllà de la recollida 

de dades desglossades per gènere: és un pas inicial important, però no es pot quedar en tenir 

només una fotografia de la desigual participació de dones i homes, sinó que s’ha d’analitzar amb 

perspectiva de gènere (per exemple els temes que es tracten, i com s’aborden) i identificar 

actuacions i estratègies per superar les desigualtats identificades.  

Un pas concret que va fer l’Ajuntament a l’àmbit de la participació és la inclusió en la licitació de 

la plataforma Decidim (gener 2021), entre les condicions especials d’execució, que l’empresa 

adjudicatària compti amb un pla d’Igualtat o mesures equivalents. L’incompliment d’aquesta 

condició d’execució “suposarà la imposició d’una sanció econòmica d’un 1% del preu del 

contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu” (punt M del Plec 

de Clàusules Administratives). També es diu que a l’hora d’adjudicar contractes menors per a la 

dinamització dels processos participatius també es té en compte la perspectiva de gènere, a 

banda dels criteris com la qualitat de la proposta i l'experiència de les persones professionals.   

Finalment, val la pena destacar el procés de pressupostos participatius que es va començar a 

principis del 2020 i que ara ja està en la fase d’execució de les propostes. Com a element molt 

interessant a destacar, el fet que els diferents programes de barri que van sortir del procés de 

diagnosi i de propostes inclouen objectius de promoció de la igualtat de gènere (a tots els barris) 

i a més a més integren els resultats de les marxes exploratòries realitzades el 2019 (veure capítol 

5.9. d’espai públic). Lamentablement, però, en analitzar les propostes que finalment van sortir 

escollides per finançar, no n’hi ha cap que sigui específica de promoció de la igualtat de gènere. 

Tampoc es detecta cap element vinculat a la promoció dels drets de les persones LGBTI. 

Principals conclusions 

✔ Al municipi hi ha un ric teixit associatiu i activista, amb ganes de participar i influir en les 

polítiques locals. Malgrat això, es detecta una certa insatisfacció en relació amb l’impacte 

real que les propostes i demandes de la ciutadania tenen en les actuacions de l’Ajuntament.   

✔ Des de l’àrea de Feminismes, Igualtat i LGBTI fins ara no s’ha establert de forma proactiva 

una relació amb les organitzacions de dones, feministes i LGBTI, però hi ha la consciència 

que aquest és un element central per l’impuls de polítiques transformadores. La participació 

d’aquests col·lectius hauria d’impulsar-se també en les altres àrees de l’Ajuntament, per 

fomentar una inclusió transversal de la mirada de gènere i LGBTI.   

✔ Les dones participen en menor mesura als canals de participació establerts per l’Ajuntament 

(encara que hi ha hagut un augment des de que hi ha dades desglossades per gènere) i 

https://decidim.santcugat.cat/processes/pressupostosparticipatius/f/325/
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queda palès que hi ha obstacles que no s’estan abordant (com els problemes de conciliació 

o les dinàmiques de poder esbiaixades). En general, es reclamen canals de participació més 

flexibles i que promoguin l’accés a les persones en tota la seva diversitat.  

✔ Es detecta una forta preocupació per les relacions de poder de gènere i fins i tot situacions 

d’assetjaments a les entitats, i es demana suport i eines per fer-li front. 

✔ Des de l’Ajuntament s’han fet passos per incorporar la perspectiva de gènere en els 

processos participatius, però segueixen sent insuficients i es detecta la tendència a 

“evaporar-se" i a no traduir-se en accions concretes.  

✔ Els temes LGBTI estan poc presents en la participació del municipi, tant al teixit associatiu 

com a les iniciatives promogudes per l’Ajuntament. Es considera un element positiu 

l’existència d’un col·lectiu LGBTI a la ciutat. 

 

5.8. Habitatge. Gent jove i gent gran  
Els problemes d’accés a un habitatge digne ha estat una preocupació que ha sorgit durant la 

diagnosi i per això s’ha inclòs al pla, encara que inicialment no estava previst. Per altra banda, 

encara que de forma transversal al llarg de l’anàlisi es parla de joventut i persones grans, s’ha 

cregut important dedicar-hi un espai específic.  

És un capítol amb una estructura diferent dels altres àmbits: en aquest cas no es distingeix entre 

percepcions, accions destacades i conclusions, sinó que es fa una breu introducció a les dues 

temàtiques (habitatge, i gent jove i gent gran) per després identificar les principals conclusions.  

 

Habitatge 

Segons la “42a onada de l’Observatori Sociològic de Sant Cugat” (febrer 2020), l’habitatge és el 

segon principal problema identificat per a les persones enquestades, havent crescut molt des 

de l’enquesta de febrer 2019 (ha passat de representar un 13,1% de respostes a un 22,4%). 

Segons el “Baròmetre inclusiu del 2020” el preu mitjà mensual dels habitatges de lloguer de la 

ciutat és de 1.060 €, una quantitat 328 € més elevada que el preu mitjà anual calculat fins al mes 

de juny de l’any 2020 a Catalunya (Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya), i 

també resulta ser molt més alta de la mitjana catalana el preu de lloguer que es paga per a una 

habitació. 

Com a conseqüència, hi ha moltes dificultats per accedir als habitatges, i aquestes dificultats són 

esbiaixades. Segons el Baròmetre inclusiu les característiques de les persones que presenten 

moltes dificultats per fer front al pagament de les despeses derivades de la hipoteca o el lloguer 

dels seus habitatges són: “persones de nacionalitat no espanyola, residents a la zona 4,16 famílies 

monoparentals o no tradicionals, santcugatencs que viuen en un habitatge de lloguer o, 

sobretot, en una habitació de lloguer, persones que estan a l’atur, empadronats que no tenen 

estudis universitaris i/o enquestats els ingressos dels quals s’han reduït una mica, o molt, com a 

conseqüència de la pandèmia del coronavirus.” (p.66).17   

                                                           
16 La zona 4 inclou: Sant Francesc, Monestir, Torre Blanca, Centre (Oest i Est), Sant Domènech Est. 
17 En aquestes cites del Baròmetre inclusiu el llenguatge és en masculí genèric perquè es reporta la cita 
tal com està en el text original. 
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Malgrat que al Baròmetre inclusiu 2020 no es desglossi aquest resultat per gènere, a la diagnosi 

sí que es fa menció de les dificultats específiques amb les quals es troben les dones a l’hora 

d’accedir a un habitatge, ja que en general tenen un poder adquisitiu més baix. Específicament 

es posa en relleu la situació de les famílies monomarentals (conformades al 94% per dones, 

segons dades de juliol del 2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), de les dones 

joves i de les dones migrades.   

L’habitatge és el primer objectiu estratègic recollit al Pla d’Actuació Municipal 2020-2023: 

“Objectiu Estratègic 1: Resoldre l’emergència habitacional del municipi”, a través de la 

planificació, entre d’altres, d’ajuts al lloguer, mediació entre persones propietàries i llogateres 

(s’ha obert un nou Punt d’Atenció a la Mediació al Lloguer), una Taula d’Emergència Habitacional 

i l’impuls d’habitatges assequibles a través de l’empresa municipal de Promoció d’Habitatge 

Públic (PROMUSA). 

 

Gent jove i gent gran 

Respecte a la gent jove, a la diagnosi s’afirma que Sant Cugat és una ciutat que es presenta com 

a familista (tal com s’ha dit al capítol 5.5. de comunicació) però que la percepció és que quan les 

nenes i els nens creixen i esdevenen joves, ja no hi ha tanta atenció cap a ells i elles, i semblen 

sortir del focus de les polítiques públiques. Específicament es fa referència a l’oferta d’oci i 

l’oferta cultural. En el cas de l’oci, es diu que a Sant Cugat l’oci és molt heteronormatiu i això 

pot significar que les persones joves hagin de gaudir d’espais més amigables i on desenvolupar-

se amb més llibertat fora del municipi. A això se li ha d’afegir la preocupació pels casos 

d’assetjament sexual a noies, que s’han mencionat al llarg del document.  

Respecte a la preocupació per l’oferta cultural i d’oci, cal dir que el Pla de Joventut aposta per 

“una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les relacions 

saludables entre el jovent”, identificant la necessitat d’incloure dins del programa general 

(programa De prop) almenys un espectacle semestral pensat específicament per joves, intentant 

que sigui una programació construïda de forma participativa amb la mateixa gent jove, però 

no es fa cap menció d’una perspectiva de gènere ni LGBTI.  

Una altra qüestió que es destaca a la diagnosi és la precarietat laboral de les persones joves, la 

qual significa uns baixos ingressos i dificultats per fer front a les despeses. El Baròmetre inclusiu 

apunta a les dones joves com a un perfil especialment vulnerabilitzat: “(...) les persones 

ocupades residents a Sant Cugat que tenen uns salaris més baixos (inferiors a 1.501 € nets 

mensuals) presenten totes o alguna d’aquestes característiques: dones, joves de 16 a 34 anys, 

treballadors que no estan en possessió d’una titulació universitària, assalariats amb un contracte 

temporal, treballadors que no tenen una jornada laboral a temps complert, residents a la zona 

1,18 persones ocupades al sector serveis, i/o treballadors que estan o han estat afectats per un 

ERTO” (p.218).19 

                                                           
18 La zona 1 del Baròmetre inclou: La Floresta, Les Planes , Can Barata, Sol i aire, Can Bell, Sant Medir, 
Costa del Golf, Can Cortés, Can Borrull, Collserola nucli est, Collserola la Floresta, Collserola les planes, 
Can Sant Joan nord. 
19 Pot ser interessant veure quin és el perfil contrari, és a dir el perfil de les persones ocupades amb salari 
més alt “(..) els ocupats empadronats a la ciutat amb uns salaris més elevats (més de 2.400€ nets 
mensuals) tenen totes o alguna de les següents característiques: homes, persones de 35 a 64 anys, 
treballadors amb possessió d’una titulació universitària, empresaris/autònoms amb treballadors, 
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Quant a les persones joves, durant la diagnosi s’ha mencionat la preocupació per als nens i nenes 

no acompanyades presents al territori i per la seva efectiva protecció i emparament  per part 

de les administracions públiques (inclosa la municipal, encara que la competència directa sigui 

de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència - DGAIA).  

Respecte a la gent gran, el Baròmetre inclusiu alerta també per a la situació d’especial 

precarietat de les dones grans: “de total de jubilats de la ciutat (persones de 65 i més anys que 

no treballen) un 10% no cobra cap tipus de pensió, i el 100% d’aquests casos són dones que 

viuen amb la seva parella” (p.170).  

A més a més de la precarietat, a la diagnosi es posa sobre la taula la mirada estereotipada que 

s’acostuma a aplicar a les persones grans i que influeix en la forma en què s’intervé. 

Específicament es va dir que hi ha una tendència a infantilitzar i homogeneïtzar (com si totes 

tinguessin les mateixes problemàtiques o desitjos) a les persones grans, sobretot quan entren 

a les institucions (centres de dia o residències). Es diu, per exemple, que a les dones grans se li 

treu totalment agència, i des dels serveis es parla per elles i es decideix què li convé. O també 

que les persones grans es tracten com a persones “asexuals”, obviant totalment aquests 

aspectes de la seva vida. En el cas de les persones LGBTI això pressuposa un “retorn a l’armari” 

i una total invisibilització de la diversitat sexual.  

 

Principals conclusions 

✔ L’accés a un habitatge digne és un tema que ha sorgit amb força durant la diagnosi. Una 

important preocupació al municipi: problemàtica que afecta en major mesura les dones 

(joves, famílies monoparentals, migrades).  

✔ Al PAM 2020-2023 l’habitatge està present com a una prioritat, però és important poder 

posar en marxa mesures concretes i amb perspectiva de gènere. 

✔ Ciutat molt familista, però quan els nens i nenes es fan joves, no sembla oferir-li polítiques 

públiques específiques, especialment en relació amb la cultura i l’oci.  

✔ L’oci es percep com a molt heteronormatiu la qual cosa sembla obligar a marxar a altres 

llocs per trobar una oferta més amigable.   

✔ Positiu el fet que al Pla de Joventut es mencioni la necessitat de treballar per una oferta 

alternativa d’oci.  

✔ Les dones grans són un col·lectiu especialment vulnerabilitzat, que es tendeix a veure com 

a poc empoderat.   

✔ Heteronormativitat en el treball amb les persones grans (“retorn a l’armari”). 

 

                                                           
assalariats amb contractes indefinits, ocupats que fan feina al sector industrial, treballadors amb jornades 
a temps complert i/o residents a la zona 2 (Mira-sol, Mas Gener, Can Cabassa, Ca n’Ametller, Can Mates 
(nord, est i oest), Bell indret, Can Revella, Colònia Oller, Can Gatxet, Arxiu, Valldoreix, Collserola Valldoreix, 
Colònia Montserrat, Can Calopa , Pla de la Pagesa, Can Majó.” (Baròmetre Inclusiu, p. 218). 
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5.9. Espai públic  
La perspectiva de gènere proposa ampliar la mirada sobre l’urbanisme, qüestionar-ne la 

suposada neutralitat per pensar i construir ciutats més adaptades a les necessitats quotidianes 

de les persones que hi viuen. És una mirada que té en compte específicament com els rols de 

gènere influeixen en aquestes necessitats quotidianes, que fan que dones i homes encara avui 

en dia distribueixin els temps de vida de forma diferent. És doncs una mirada que posa en el 

centre els moviments i tasques quotidianes de les persones, desplaçant el focus únic en el 

recorregut llar/lloc de feina.  

Aquest capítol es centra en l’àmbit que té a veure amb la planificació i la gestió urbanística de la 

ciutat, així com la mobilitat, la seguretat i el manteniment de la via pública.  

Per situar-nos 

Pel que fa a la mobilitat, la ciutat compta amb: 

 un Pla de Mobilitat (del 2014); 

 un Pla Director d’Equipaments Locals de Sant Cugat aprovat el 2010 (va ser vigent fins 
al 2018); 

 un Consell Territorial de la Mobilitat de Sant Cugat del Vallès, constituït el 2016.  
Anteriorment es va crear una Taula de mobilitat que específicament tractava amb les 
associacions de referència els obstacles concrets als quals s’enfronten les persones 
amb mobilitat reduïda. 

 

Quines són les principals problemàtiques i desigualtats de gènere i LGBTI a l’espai 

públic? Recollida de percepcions 

Teixit urbà poc “amigable” amb la perspectiva de gènere 

Sant Cugat és una ciutat amb un teixit urbà ampli i dispers i un centre ciutat molt petit, amb 

molta diferenciació entre barris i una difícil mobilitat entre ells. La majoria dels equipaments 

es troben al centre de la ciutat i això obliga a desplaçar-se (sovint amb cotxe). Tot això, tal com 

es va afirmar en el procés de diagnosi participativa, complica la implementació d’un model més 

ajustat a la idea de posar la quotidianitat al centre, que pressuposa un teixit urbà continu, 

connectat i accessible, amb una distribució equitativa d’equipaments municipals al territori.  

Zones amb alta percepció d’inseguretat 

A la diagnosi ha sortit amb força la preocupació per algunes zones de la ciutat en què les joves 

i les dones perceben un alt nivell d’inseguretat. Es parla de zones fosques i residencials, molt 

presents a Sant Cugat en part a causa de la mateixa tipologia de teixit urbà especialment dispers 

i amb molta desconnexió entre diferents barris, tal com es comentava anteriorment.  També es 

menciona que hi ha moltes zones amb cases particulars amb tanques, cada vegada més grans i 

opaques, que donen la sensació d'aïllament i de poca visibilitat a les persones que van a peu. 

Aquí es manifesta el contrast entre un perfil de població de la ciutat amb alt poder adquisitiu 

que vol “protegir” els seus béns de les mirades d’altres persones, i els interessos de la ciutadania 

en general que té dret a què es construeixin espais públics adequats i amigables.  
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Sabies que? 

A finals del 2019 al municipi es va realitzar unes marxes exploratòries, en què el tema de la 

percepció de la seguretat per part de les dones ha estat una qüestió central. Segons les seves 

autores, el Col·lectiu Punt 6, hi ha 6 qualitats que ajuden a millorar la percepció d’inseguretat 

des d’una perspectiva de gènere: 

1. Entorns senyalitzats: saber on ets i on vas. 

2. Entorn visible: veure i ser vista. 

3. Entorn vital: concurrència de persones - escoltar i ser escoltada. 

4. Entorn vigilat: vigilància formal i accés a ajuda - poder escapar i obtenir ajuda. 

5. Entorn equipat: planificació i manteniment dels llocs - viure en un ambient net i 
acollidor. 

6. Entorn comunitari: participació de la comunitat - actuar en conjunt. 

Tots aquests elements són extremadament importants, i també ho és que les polítiques 

públiques mirades a millorar la seguretat no comportin una concepció de les dones com a 

víctimes i desempoderades. Això és important perquè aquestes polítiques no s’acabin 

manipulant per justificar la necessitat de “protegir” les dones identificant “enemics” (sovint 

concebuts com a estrangers, joves, etc.). 

 

Algunes dades 

 

L’informe de la 42a onada de l’Observatori Sociològic de Sant Cugat mostra una gran 

diferència entre la percepció d’inseguretat al municipi entre dones i homes. El 18,1% de les 

dones afirma haver evitat algun espai del municipi pel fet de sentir-s’hi insegura, contra el 

8,8% dels homes.  

 

Mobilitat esbiaixada i per reforçar 

A la diagnosi del municipi es destaca que les dones fan un major ús de la xarxa de transport 

públic, sobretot les dones grans, les dones joves, les dones treballadores de la llar (per la seva 

gran majoria migrades), les persones mentre duen a terme les tasques de cura (en la seva 

majoria dones). És per això especialment important reforçar-la, com a element que afavoreix 

l’autonomia (en general les dones tenen menys accés al vehicle privat)  tenint en compte també 

la dispersió i amplitud del territori que s’acaba de mencionar. Per altra banda també es posa 

sobre la taula la poca seguretat de la mobilitat en bicicleta, mitjà que s’hauria de prioritzar per 

sobre dels cotxes des d’un punt de vista d’un urbanisme sostenible.  

Algunes dades 

 

La diagnosi del Pla de mobilitat del municipi, del 2014, reporta algunes dades de l’Enquesta 

de Mobilitat Quotidiana (EMQ) (del 2006). Segons l’enquesta, en dies feiners el 34,8% dels 

homes es desplacen per mobilitat ocupacional, contra un 24,9% de les dones, i els homes 

utilitzen el vehicle privat un 10% més que les dones. Segons l’enquesta feta específicament 
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per a l’elaboració de la diagnosi del Pla de mobilitat de Sant Cugat, la principal usuària de 

l'autobús és dona (el 76%, contra el 24% dels homes). 

 

Habitatges públics dissenyats sense perspectiva de gènere 

El disseny dels habitatges tenen una potencialitat important de transformació, perquè des de la 

perspectiva de gènere permeten edificar amb espais comunitaris i intermedis de trobada i 

convivència i funcionals a les necessitats diàries, permet construir espais de pas amb visibilitat, 

i concebre espais interiors flexibles i sense jerarquies. Tanmateix, a la diagnosi s’assenyala que 

els habitatges públics - com són els de protecció oficial - no es dissenyen ni es construeixen amb 

aquesta mirada.  

Falta de participació de la ciutadania en el disseny de la ciutat 

Un urbanisme sostenible i amb perspectiva de gènere necessita la participació de la ciutadania, 

per tal de detectar elements que deriven de l’experiència quotidiana, de les diferents vivències 

de l’espai públic segons eixos com el gènere, l’edat, la diversitat funcional, etc. Les contribucions 

de la ciutadania poden articular-se amb la vessant més tècnica de la disciplina, amb resultats 

molt més sostenibles i transformadors.   

  

Algunes actuacions destacades  

Entre les actuacions a destacar, segurament és important recalcar la realització de les marxes 

exploratòries, a finals de 2019, promogudes per l’àrea de participació, en què veïnes de 

diferents zones del municipi (Centre Est, Oest i Nucli Antic, Les Planes, La Floresta i Mira-sol) 

caminaven juntes quan es feia fosc amb l’objectiu de fer una diagnosi participativa en relació 

amb la seguretat i l’organització de l’espai ciutadà. En aquest sentit és interessant que els 

resultats d’aquestes marxes s’hagin inclòs en les diagnosis pels barris dels pressupostos 

participatius (tal com es menciona al capítol 5.7. de participació). Malgrat això, es detecta la 

falta de coneixement sobre els resultats d’aquestes marxes (només amb serveis urbans es va 

compartir alguna informació), que és especialment greu per l’àmbit d’urbanisme, ja que 

iniciatives com aquestes han de tenir impacte i servir per intervenir en la via pública, els 

equipaments, i el territori en general.  

Una iniciativa interessant és que, ara que s’ha incorporat una tècnica d’igualtat a l’Ajuntament, 

cada vegada que des d’urbanisme es crea una comissió ad hoc per dissenyar un projecte 

(normalment són equips transversals multidisciplinaris) se la convidarà i així contribuirà a 

incorporar una perspectiva de gènere i LGBTI des d’aquesta fase inicial del projecte.  

Com a element a destacar està també l’oportunitat que donarà la participació d’urbanisme a la 

prova pilot sobre incorporació de la perspectiva feminista als pressupostos, i també la bona 

predisposició de l’equip respecte a la temàtica (un exemple d’això és que s’està començant a 

incloure preguntes sobre la perspectiva de gènere en la selecció de la borsa d’arquitectes).  

Per últim, està a punt de crear-se un departament d’habitatge (amb perspectiva de planificació) 

dins de l’àrea d’urbanisme, i es menciona la necessitat d’incorporar-hi múltiples mirades, entre 

elles la de gènere.  
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Fixem-nos-hi! 

En el disseny i gestió del territori també es pot incloure una perspectiva LGBTI. Per exemple, 

iniciatives com a les marxes exploratòries podrien tenir en compte també les vivències de 

dones lesbianes (com és la seva percepció de la seguretat quan van al carrer amb la parella?) 

i de les dones trans (quines situacions específiques d’assetjament i fins i tot agressions 

pateixen pel sol fet de ser trans?). Sumar aquestes mirades permetria tenir una diagnosi del 

territori encara més àmplia.  

Més en general, el disseny i gestió del territori pot posicionar-se per tal de fer sentir tota la 

població, i la població LGBTI, acollida. Iniciatives d’intervenció al carrer com els bancs amb 

l’arc de sant Martí (del qual es parla al capítol 4.1.) van en la línia d’aquest posicionament 

simbòlic. 

 

Principals conclusions 

✔ La percepció d’inseguretat al territori és un tema que preocupa a la ciutadania. Per això es 

valora positivament iniciatives com la de les marxes exploratòries, però a les que els manca 

tenir més difusió i impacte (dins del mateix Ajuntament) i potser es podrien ampliar a més 

diversitats (com per exemple la diversitat funcional). Important també conèixer la percepció 

de seguretat del col·lectiu LGBTI. 

✔ Es recalca la importància d’una major participació ciutadana en el disseny i gestió del 

territori. Aquest punt és especialment rellevant per a poder incloure una perspectiva de 

gènere i LGBTI.  

✔ La mobilitat esbiaixada per gènere (i classe, i origen) és una altra qüestió que és important 

tenir en compte. 

✔ Hi ha una demanda per avançar cap a una ciutat amb més espais comunitaris. 

✔ Hi ha un interès i voluntat per part de les àrees involucrades de l’Ajuntament d’avançar en 

aquesta temàtica, però fins ara no s’han realitzat iniciatives específiques. Sembla que hi ha 

una aposta per impulsar la inclusió de la perspectiva de gènere en els propers projectes 

urbanístics. 
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6. Pla d’acció 
 

6.1. Eixos estratègics i objectius 
 

A continuació es presenten els eixos, objectius i accions del proper Pla d’Igualtat, Feminismes i 

LGBTI de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 2021-2025. Aquesta proposta s’ha realitzat a 

partir de la diagnosi participativa en què s’han identificat les principals problemàtiques i 

desigualtats de gènere i LGBTI al territori de Sant Cugat.  

El pla es divideix en 10 eixos estratègics, que engloben els grans temes que s’han identificat com 

a prioritaris per aquest pla. Cada eix estratègic es composa d’objectius i es desglossa en 

actuacions.  

Eix estratègic 1: Reforç de l’àrea de feminismes i de les accions de sensibilització, 

transversalització i atenció a dones i persones LGBTI  

1.1. Reforçar l’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI perquè tingui una estructura estable i 

forta, capaç de donar resposta a totes les tasques que li són pròpies.  

1.2. Millorar l’abast i impacte de les accions de sensibilització en igualtat de gènere, 

feminismes i LGBTI, amb perspectiva interseccional.  

1.3. Reforçar l'estratègia de transversalització de la perspectiva de gènere i LGBTI a 

l’Ajuntament de Sant Cugat. 

1.4.  Consolidar els serveis d’atenció del SIAD i el SAI i millorar-ne l’accessibilitat a perfils 

diversos de la població.  

1.5. Reforçar les relacions amb les organitzacions de dones, feministes i LGBTI del territori, 

i fer xarxa amb experiències rellevants de feminismes i LGBTI d’altres indrets.  

 

Eix estratègic 2: Prevenció i abordatge de les violències masclistes i les LGBTI-fòbies 

2.1. Potenciar la sensibilització i prevenció de les violències masclistes i les LGBTI-fòbies, 

amb una mirada interseccional.  

2.2. Millorar i consolidar la intervenció en violències masclistes que es desenvolupa des 

del SIAD, ampliant els perfils als que s’arriba. 

2.3. Millorar la coordinació i el treball en xarxa com a estratègica clau d'abordatge de les 

violències masclistes al municipi. 

2.4. Reforçar l’atenció i abordatge de les LGBTI-fòbies al territori, amb el lideratge del SAI. 

 

Eix estratègic 3: Coeducació en l’àmbit educatiu i del lleure 

3.1. Promoure la inclusió de la perspectiva coeducativa a nivell transversal a totes les 

escoles del municipi. 
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3.2. Apostar per a una coeducació amb perspectiva LGBTI. 

3.3. Incloure la perspectiva de gènere i LGBTI al sector del lleure. 

 

Eix estratègic 4: Igualtat i no discriminació en l’àmbit laboral i corresponsabilitat en les cures 

4.1. Millorar les condicions de les treballadores de la llar i les cures. 

4.2. Millorar la incorporació transversal de la perspectiva de gènere en el foment de 

l'ocupació i l'emprenedoria. 

4.3. Sensibilitzar i fer incidència a les empreses, perquè siguin corresponsables amb les 

cures i abordin les discriminacions i les violències de gènere i LGBTI. 

4.4. Incloure la perspectiva LGBTI a la política municipal de foment de l’ocupació 

4.5. Reforçar el sistema públic de cures. 

 

Eix estratègic 5: Salut integral i esport no discriminatori i divers 

5.1. Planificar de forma estratègica i participada la incorporació de la perspectiva de 

gènere i LGBTI en la promoció de la salut, amb perspectiva interseccional i d’empoderament 

de les noies i dones.  

5.2. Reforçar la perspectiva de gènere i LGBTI a la política esportiva municipal.    

5.3. Treballar amb les entitats per fer de l'esport un espai acollidor i d'equitat. 

 

Eix estratègic 6: Comunicació municipal amb perspectiva de gènere i LGBTI, cultura diversa 

i transformadora i comerç sensibilitzat 

6.1. Reforçar la comunicació que es fa del SIAD i el SAI. 

6.2. Incloure la perspectiva de gènere en la comunicació de forma transversal. 

6.3. Incloure la perspectiva de gènere i LGBTI a la programació cultural del territori. 

6.4. Sensibilitzar el sector del comerç perquè no contribueixi a la perpetuació 

d’estereotips i rols sexistes.   

 

Eix estratègic 7: Igualtat de dones i persones LGBTI en la participació política i social del 

municipi 

7.1. Promoure una participació política més equitativa de noies, dones i persones LGBTI. 

7.2. Donar suport a les organitzacions del territori per incorporar la perspectiva de gènere 

i prevenir les violències masclistes i LGBTI-fòbies. 
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Eix estratègic 8:  Accés a un habitatge digne 

8.1. Fer més accessible i sostenible l'habitatge per a les dones del municipi, tenint en 

compte especialment els col·lectius més vulnerabilitzats.  

8.2. Sensibilitzar la ciutadania sobre la perspectiva de gènere en l’accés a un habitatge 

digne, tenint en compte la mirada interseccional.  

 

Eix estratègic 9:  Perspectiva de gènere i LGBTI en el cicle de vida: joves i persones grans 

9.1. Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTI en les actuacions cap a la infància i la 

joventut, amb perspectiva interseccional. 

9.2. Promoure la inclusió transversal de la perspectiva de gènere i LGBTI en les actuacions 

cap a les persones grans.  

 

Eix estratègic 10: Espai públic amb perspectiva de gènere 

10.1. Reforçar la participació de la ciutadania en el disseny de la ciutat, amb perspectiva de 

gènere i LGBTI. 

10.2. Incloure la perspectiva de gènere i LGBTI al conjunt d'actuacions de territori, per 

avançar cap a una ciutat més comunitària. 
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6.2. Accions desglossades 
 

Eix estratègic 1: Reforç de l’àrea de feminismes i de les accions de sensibilització, transversalització i atenció a dones i persones LGBTI  
 

Objectius  Accions  Àrea que lidera (L) 
i àrees participants 
(P) 

Calendari  
2021-2025 

Pressupost 
indicatiu 

Possibles indicadors de 
seguiment i avaluació 

1.1. Reforçar l’àrea 
d’Igualtat, 
Feminismes i 
LGBTI perquè 
tingui una 
estructura estable 
i forta, capaç de 
donar resposta a 
totes les tasques 
que li són pròpies.  

1.1.1. Consolidació i/o augment del 
pressupost de l'àrea.  

L: Gestió 
econòmica 

2021-2025  Percentatge pressupost 
augmentat anualment. 
 

1.1.2. Manteniment de les reunions 
de coordinació amb tota l'àrea 
per garantir una actuació de 
qualitat, que integri les dues 
perspectives de gènere i LGBTI 
i que sigui transversal.   

L: Feminismes 2021-2025 Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de reunions realitzades. 
Tècniques participants en les 
reunions.  

1.2. Millorar l’abast i 
impacte de les 
accions de 
sensibilització en 
igualtat de 
gènere, 
feminismes i 
LGBTI, amb 
perspectiva 
interseccional.  

1.2.1. Implementació d’accions de 
sensibilització (tallers, 
trobades, xerrades, etc.) 
escollint cada any uns temes a 
treballar i donant-los 
continuïtat i profunditat.  

L: Feminismes 
P: diverses àrees 
segons el tema 
escollit 

2021-2025 
 

20.000€ Nombre d’accions realitzades. 
Nombre de participants 
desglossat per gènere. 
Grau de satisfacció de les 
persones participants.  

1.2.2. Organització de tallers de 
sensibilització sobre 
masculinitats no 
hegemòniques.  

L: Feminismes 
P: Joventut, Serveis 
Socials (Infància i 
Adolescència) 

2022-2025 1.000€ Nombre de tallers  realitzats 
Nombre de participants 
desglossat per gènere i edat.  
Grau de satisfacció de les 
persones participants. 
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1.2.3. Organització de tallers de 
sensibilització amb 
perspectiva interseccional, 
que creuin el gènere amb 
altres eixos de discriminació i 
privilegi (ètnia, edat, origen, 
diversitat funcional, religió, 
classe social, diversitat 
corporal, orientació sexual i 
identitat de gènere, etc.).  

L: Feminismes 
P: Immigració, 
persones amb 
capacitats diverses, 
Joventut, Serveis 
Socials (Gent Gran) 

2021-2025 
 

2.000€ Nombre de tallers  realitzats. 
Nombre de participants, 
desglossat per gènere i edat. 
 

1.3. Reforçar 
l'estratègia de 
transversalització 
de la perspectiva 
de gènere i LGBTI 
a l’Ajuntament de 
Sant Cugat. 

1.3.1. Manteniment i consolidació 
del projecte pilot de 
pressupostos amb perspectiva 
de gènere per tal que cada 
àrea de l’Ajuntament disposi 
d'una part de recursos dirigits 
a fomentar la igualtat de 
gènere i LGBTI. 

L: Feminismes 
P: totes les àrees 

2021-2025 
 

 

5.000€ Percentatge d’àrees  que han 
participat en el projecte pilot. 
Percentatge de pressuposts de 
les àrees que inclouen la 
perspectiva de gènere. 

1.3.2. Elaboració i aprovació del Pla 
d’Igualtat Intern, i 
implementació de les 
actuacions previstes.   

L: RR.HH. 
P: Feminismes 

2021-2025 
 

6.000€  
 

Pla intern finalitzat i aprovat.  
Nombre de formacions 
realitzades 

1.3.3. Re-activació d’un espai de 
coordinació transversal (Taula, 
Comissió) per treballar la 
perspectiva de gènere i LGBTI, 
i en què també es treballi el 
seguiment del Pla. 

L: Feminismes 
P: totes les àrees 

2021-2025 
 

 Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de reunions realitzades 
(bimensuals). 
Nombre de departaments/ 
àmbits participants. 

1.3.4. Implementació del pla de 
formació elaborat amb 

L: Recursos 
Humans 

2022-2025 10.000€ Nombre de sessions formatives 
realitzades. 
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perspectiva de gènere i LGBTI, 
tenint en compte de forma 
tranversal la perspectiva 
interseccional (ètnia, edat, 
origen, diversitat funcional, 
religió, classe social, diversitat 
corporal, orientació sexual i 
identitat de gènere, etc.). 

P: Feminismes Percentatge de departaments/ 
àmbits participants. 
Percentatge personal Aj. format. 
Nombre d’agents PL formats/des. 
Nombre de personal atenció 
públic format. 
Percentatge de formadors/es 
amb diversitat funcional. 
Percentatge de formadors/es 
amb diversitat sexoafectiva o de 
gènere. 
Percentatge de formadors/es  no 
autòctons. 

1.3.5. Implantació de forma 
transversal d’un sistema de 
recollida de dades desglossat 
per gènere en tots els 
programes i serveis de 
l’Ajuntament, incloent-hi una 
opció no binaria. Quan sigui 
rellevant pels objectius del 
programa, incloure-hi dades 
vinculades a la identitat de 
gènere, orientació sexual i a la 
diversitat corporal en relació 
al sexe (persones intersex).  

L: Feminismes 
P: totes les àrees 

2022-2025 Cost personal 
Ajuntament. 

Percentatge de departaments 
que desglossen les dades per 
gènere en els programes i serveis. 
 

1.3.6. Revisió de la documentació de 
l'Ajuntament per tal de 
superar el binarisme de 
gènere existent, per incloure-

L: Feminismes 
P: totes les àrees  

2022-2025 Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de documents revisats 
de l’OAC. 
Nombre de documents revisats 
d’Educació. 
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hi la diversitat d’identitats, de 
cossos sexuats i de models 
familiars. 

Nombre de documents revisats 
de Cultura. 
Nombre de documents revisats 
de Participació. 
Nombre de documents revisats 
de Ciutadania. 

1.3.7. Inclusió de la perspectiva de 
gènere i LGBTI en tots els 
plans estratègics de les 
diverses àrees de 
l’Ajuntament (amb 
perspectiva interseccional: 
ètnia, edat, origen, diversitat 
funcional, religió, classe social, 
diversitat corporal, orientació 
sexual i identitat de gènere, 
etc.). 

L: Feminismes 
P: totes les àrees  

2022-2025 Cost personal 
Ajuntament. 

Percentatge de plans als que s’ha 
incorporat la perspectiva de 
gènere i LGBTI. 
 
 

1.3.8. Incorporació de criteris 
d’igualtat de gènere al conjunt 
de les subvencions de 
l’Ajuntament (en relació a les 
entitats i als projectes 
presentats). 

L: Gestió 
econòmica 
P: Feminismes, 
totes les àrees. 

2022-2025 Cost personal 
Ajuntament. 

% de convocatòries de subvenció 
on s’inclouen criteris d’igualtat de 
gènere. 

1.3.9. Inclusió de clàusules socials 
d’igualtat de gènere als plecs 
administratius i tècnics de 
licitació de l’Ajuntament 
(criteris d’exclusió, 
d’adjudicació, de desempat, 
condicions especials 

L: Gestió 
econòmica, 
Contractació 
P: Feminismes, 
totes les àrees.  

2022-2025 Cost personal 
Ajuntament. 

% de plecs administratius en els 
que s’inclouen criteris específics. 
Tipologia de criteris de gènere 
aplicats.  
Criteris de gènere inclosos en la 
licitació del SAD (Servei Atenció 
Domiciliaria).  
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d’execució, segons el treball 
objecte del contracte).  

1.3.10. Dotació de pressupost 
suficient i transversal per a 
l’execució de les accions 
previstes al present pla. 

L: Gestió 
econòmica 
P: totes les àrees. 
 

2022-2025 15.000€ 
avaluació final.  
 

Dotació pressupostaria de cada 
àrea suficient per implementar 
les accions previstes al pla.  

1.4.  Consolidar els 
serveis d’atenció 
del SIAD i el SAI i 
millorar-ne 
l’accessibilitat a 
perfils diversos de 
població.  

1.4.1. Consolidació del sistema de 
recollida de dades del SIAD 
recentment implantat i millora 
de la recollida de dades del 
SAI. Buidatge de les dades 
recollides en una memòria 
més analítica que permeti 
prendre decisions 
estratègiques sobre la base de 
la informació extreta. 

L: Feminismes 2022-2025 2.000€ % d’hores incrementades del 
SIAD (2022). 
% d’hores incrementades del SAI 
(2022). 
Nombre d’informes d’impacte 
realitzats.  

1.4.2. Posada en marxa d’estratègies 
per tal que la informació sobre 
el SIAD i el SAI arribi a tots els 
barris i entre les persones 
joves (menors de 30 anys, 
sobretot pel SIAD) i persones 
grans (sobretot pel SAI), i a les 
persones que no estan 
vinculades a serveis, amb 
l’objectiu d’atendre més noies 
joves (SIAD) i persones grans 
(SAI).  

 

L: Feminismes 
P: Joventut, Serveis 
Socials (Infància i 
Adolescència) 

2022-2025 Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre d’informacions 
vehiculades a través  dels 
educadors i educadores de barri, 
de Tarda Jove, de comissions 
socials, instituts públics, espais 
joves de la Floresta i Les Planes, 
Taller Jove, consells etc. 
Nombre d’informacions 
vehiculades a través  de casals de 
gent gran, SAD, Consell de la 
Gent Gran etc. 
Nombre de campanyes 
realitzades. 
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Nombre de reunions específiques 
entre el SAI i el SIAD i serveis que 
fan atenció a gent jove i gent 
gran.  

1.4.3. Organització de trobades amb 
agents clau del territori per fer 
conèixer el SAI arribant també 
a persones grans.   

L: Feminismes 
P: Comunicació, 
Serveis Socials 
(Gent Gran) 

2022-2025 Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de trobades fetes. 
Nombre de persones grans 
contactades. 

1.4.4. Organització de reunions 
d’acompanyament des del SAI 
al desplegament de la 
proposta del Col·lectiu LGBTI 
de Sant Cugat de realitzar un 
punt de trobada Arc de Sant 
Martí. 

L: Feminismes 2021-2025 Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de reunions realitzades 
amb el col·lectiu LGBTI. 

1.5. Reforçar les 
relacions amb les 
organitzacions de 
dones, feministes i 
LGBTI del territori, 
i fer xarxa amb 
experiències 
rellevants  de 
feminismes i 
LGBTI d’altres 
indrets.  

1.5.1. Identificació de necessitats de 
les organitzacions del territori, 
de dones, feministes i LGBTI, i 
previsió de suport actiu, 
concret i adaptat (espai, 
recursos, etc.).  

L: Feminismes 2021-2025 Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de reunions realitzades 
amb les entitats. 
Nombre de suports logístics 
gestionats. 

 

1.5.2. Promoció de la creació d’un 
espai fixe de participació de 
les entitats de dones, 
feministes i LGBTI, a més de 
les entitats i la ciutadania 
sensibilitzada, per tal de fer 
seguiment i incidència en les 
polítiques públiques locals de 
gènere i LGBTI i del pla. 

L: Feminismes 2023-2025 Cost personal 
Ajuntament. 

Criteris de participació establerts 
(qui participa). 
Constitució i funcionament de 
l’espai de participació.  
Nombre d’entitats participants. 
Tipologia d’entitats participants 
(àmbits, temes treballats, etc.)  
Nombre de reunions realitzades. 
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Importància d’incorporar 
també la participació 
d’organitzacions diverses 
quant a edats, origen, 
diversitat funcional, etc.  

Nombre de persones participants 
desglossat per gènere.  

1.5.3. Mapeig d’organitzacions, 
col·lectius i interlocutores 
feministes amb perfils 
diversos al territori (LGBTI, 
migrades, amb diversitat 
funcional, amb patiments 
psíquics, etc.) i establir canals 
de comunicació i relació 
estables. 

L: Feminismes 
P: totes les àrees 

2021-2025 Cost personal 
Ajuntament. 

Mapeig realitzat.  
Nombre de comunicacions 
realitzades. 
Nombre de reunions realitzades. 

1.5.4. Participació en la Xarxa de 
municipis LGBTI. 

L: Feminismes 2021-2025 Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de reunions de la Xarxa 
en les que es participa. 
Nombre d’accions de la Xarxa en 
les que es participa. 
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 Eix estratègic 2: Prevenció i abordatge de les violències masclistes i les LGBTI-fòbies  
 

Objectius  Accions  Àrea que lidera (L) 
i àrees participants 
(P) 

Calendari  
 
 

Pressupost 
indicatiu 

Possibles indicadors de 
seguiment i avaluació 

2.1.  Potenciar la 
sensibilització i la 
prevenció de les 
violències 
masclistes i les 
LGBTI-fòbies, amb 
una mirada 
interseccional. 

2.1.1. Implementació de campanyes 
de sensibilització sobre les 
violències masclistes, de 
forma continuada i amb 
profunditat. Especialment 
dirigides a adolescents i joves i 
enfocades en la prevenció de 
les violències en les relacions 
sexoafectives, les violències 
sexuals i l’assetjament en 
l’àmbit escolar. 

L: Feminismes 
P: Comunicació 

2021-2025 5.000€ 
 

Nombre d’accions de 
sensibilització realitzades. 
Nombre de persones participants. 
Nombre de persones participants 
menors de 30 anys, desglossat per 
gènere. 
Nombre d’accions realitzades en 
l’àmbit escolar, desglossat per 
gènere. 
Coordinació realitzada amb les 
comissions socials als centres 
escolars (formades per equips dels 
centres, EAP i Serveis Socials). 

2.1.2. Implementació de campanyes 
de sensibilització sobre les 
LGBTI-fòbies continuades i 
amb profunditat, 
especialment enfocades a 
l’assetjament LGBTI-fòbic a 
l’escola. 

L: Feminismes 
P: Comunicació, 
Educació 

2021-2025 
 

5.000€ 
 

Nombre d’accions de 
sensibilització realitzades. 
Nombre de persones participants, 
desglossat per gènere. 
Nombre d’accions realitzades en 
l’àmbit escolar, desglossat per 
gènere. 
Coordinació realitzada amb les 
comissions socials als centres 
escolars (formades per equips dels 
centres, EAP, Serveis Socials). 
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2.1.3. Continuació dels tallers de 
prevenció de les relacions 
abusives a les escoles del 
municipi, dins del marc del Pla 
de Dinamització Educativa. 

L: Feminismes 
P: Educació 

2021-2025 
 

7.000€ Nombre de tallers realitzats. 
Nombre d’infants i joves 
participants, desglossat per gènere 
i edat. 
% de centres educatius de 
primària participants. 
% de centres educatius de 
secundària participants. 
Grau de satisfacció de les persones 
participants. 

2.1.4. Revisió del Pla Local d’Infància 
i Adolescència per incloure-hi 
una mirada de prevenció de 
les violències masclistes i les 
LGBTI-fòbies. 

L: Educació  
P: Serveis Socials 
(Infància i 
Adolescència) i 
Feminismes 

2022-2023 Cost personal 
Ajuntament. 

Pla revisat amb la mirada de 
prevenció de violències masclistes. 

2.1.5. Sensibilització i formació als 
serveis generals del municipi 
que atenen a la ciutadania en 
violències masclistes i LGBTI-
fòbies, especialment a Mossos 
d’Esquadra i Policia local. 

L: Recursos 
Humans i 
Feminismes 
 

2022-2025 3.000€ Nombre de formacions 
realitzades. 
Nombre de serveis participants. 
Nombre de persones participants, 
desglossat per gènere. 
Nombre de persones participants 
dels cossos de MMEE i PL, 
desglossat per gènere. 
Grau de satisfacció de les persones 
participants. 

2.2. Millorar i 
consolidar la 
intervenció en 
violències 
masclistes que es 

2.2.1. Manteniment del treball 
grupal d’empoderament amb 
dones que han viscut 
situacions de violència 
masclista, amb dones ateses 

L: Feminismes 2021-2025 
 

8.000€ Nombre de sessions grupals 
realitzades. 
Nombre de dones participants. 
Grau de satisfacció de les dones 
participants. 
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desenvolupa des 
del SIAD, ampliant 
els perfils als que 
s’arriba. 

pel SIAD així com per Serveis 
Socials.  

 

2.2.2. Manteniment de l’atenció a 
fills i filles de dones que han 
viscut situacions de violència 
masclista, a través del 
programa de Far de colors.  

L: Feminismes 
P: Serveis Socials 

2021-2025 
 

27.000€ Nombre d’infants i joves ateses, 
desglossat per gènere. 
Nombre de visites realitzades. 

2.2.3. Ampliació dels perfils de 
dones ateses pel SIAD, 
arribant a dones joves en 
situacions de violència 
masclista i dones de diversos 
orígens, generant aliances 
amb altres àmbits, serveis i 
entitats específiques.  

 A realitzar en coordinació amb 
acció 1.4.2.  

L: Feminismes 
P: Immigració, 
Joventut, Serveis 
Socials (Infància i 
Adolescència) 

2021-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre d’espais freqüentats per 
joves (festes majors, oci nocturn, 
etc.) on es troba informació sobre 
el SIAD i el SAI. 
Nombre de coordinacions 
realitzades amb diferents serveis 
que treballen amb joves. 
Nombre de noies de 12 a 25 anys 
ateses al SIAD. 
Nombre de noies ateses no 
autòctones. 

2.2.4. Organització de reunions de 
coordinació amb Mossos 
d’Esquadra i Policia local per 
part del SIAD en relació amb  
l’acompanyament a les noies i 
dones ateses que denuncien 
situacions de violència 
masclista, així com seguiment 
de la denúncia.   

L: Feminismes 
P: Policia local 

2021-2025 
 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de coordinacions 
realitzades amb PL. 
Nombre de coordinacions amb els 
Mossos d’Esquadra. 
 

2.3. Millorar la 
coordinació i el 
treball en xarxa 

2.3.1. Seguiment per part de la 
Comissió del Protocol per 
l’abordatge integral de les 

L: Feminismes 2021-2025 
 

 

Cost personal 
Ajuntament. 

 

Informació sobre el circuit 
entregada a tota la plantilla de 
SSB, Cossos policials, Sanitat, i a 
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com a estratègia 
clau d'abordatge 
de les violències 
masclistes al 
municipi. 
 

violències masclistes en 
l’àmbit de la parella, 
elaboració d’informes 
periòdics sobre el 
funcionament del circuit i 
enfortiment de la relació i 
implicació en el circuit de tots 
els serveis, especialment els 
serveis educatius, torn d’ofici, 
salut mental i entitats de base. 

P: tots els serveis 
que participen a la 
Comissió 

les informadores dels diversos 
serveis. 
Nombre de reunions de la 
Comissió. 
Nombre de professionals 
participants, desglossat per 
servei/institució i gènere. 
Nombre de reunions de la 
Comissió en què participa 
educació. 
Nombre de reunions de la 
Comissió en què participa torn 
d’ofici. 
Nombre de reunions de la 
comissió en què participa salut 
mental. 
Nombre de reunions de la 
Comissió en què participa una 
entitat de base. 

2.3.2. Ampliació dels àmbits 
d’abordatge de les violències 
masclistes per part de la 
Comissió de Seguiment actual, 
esdevenint paraigües també 
de la resta de protocols de 
referència existents o que es 
puguin dur a terme a la ciutat.  

L: Feminismes 
P: tots els serveis 
que participen a la 
Comissió  

2021-2025 
 

5.000€ Protocol ampliat per tal d’incloure 
més àmbits de violències 
masclistes.  
 

2.3.3. Continuïtat de les formacions 
anuals del circuit local 
d’actuació en violències 

L: Feminismes 
P: tots els serveis 
que participen a la 

2021-2025 
 

 

1.000€ Nombre de formacions 
realitzades. 
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masclistes, incorporant la 
mirada intercultural en 
l’abordatge de les violències 
masclistes des dels diversos 
serveis del circuit i les 
necessitats i situacions 
específiques vinculades, 
evitant estereotips i prejudicis. 

Comissió, 
Immigració 

Nombre de professionals 
participants en les formacions, 
desglossat per gènere.  
Nombre de formacions realitzades 
en temes d’atenció, altres 
violències, legal, etc.   

2.3.4. Aplicació d’estratègies 
d’apropament dels serveis del 
circuit de violències masclistes 
a les dones migrades i 
d’eliminació de les barreres 
lingüístiques en l’accés als 
recursos.  

L: Feminismes 
P: Immigració, tots 
els serveis que 
participen a la 
Comissió 
 

2022-2025 
 

A determinar. Nombre d’accions realitzades 
adreçades a dones no 
castellanoparlants per donar a 
conèixer el servei. 
Nombre d’accions realitzades 
adreçades a dones sordes per 
donar a conèixer el servei. 
Nombre de formacions de català 
inicial organitzat per a grups i 
col·lectius de dones.  
Nombre de sol·licituds del Consell 
Comarcal pel servei de traducció. 
Nombre de dones ateses pels 
serveis del circuit d’origen no 
castellanoparlant. 
Nombre de dones ateses amb 
acompanyament de traducció. 
Nombre de dones sordes ateses. 
  

2.3.5. Implementació del Protocol 
Municipal d’abordatge de les 
violències sexuals als espais 

L: Feminismes 
P: Joventut 

2021-2025 
 

5.ooo€ Nombre d’accions per donar a 
conèixer el protocol entre el 
personal municipal. 
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d’oci, incorporant-hi la 
perspectiva LGBTI. 

Nombre d’accions per donar a 
conèixer el protocol entre la 
ciutadania. 
Nombre de formacions realitzades 
sobre violències sexuals, 
adreçades a diferents agents del 
protocol. 
Nombre de punts liles instal·lats. 
Nombre de persones informades 
en els punts liles, desglossat per 
gènere. 
Nombre de persones ateses en els 
punts liles, desglossat per gènere. 
Nombre de derivacions realitzades 
del punt lila al SIAD. 

2.4. Reforçar l’atenció 
i l’abordatge de 
les LGBTI-fòbies al 
territori, amb el 
lideratge del SAI. 
 

2.4.1. Enfortiment del SAI com a 
servei de referència en 
l’abordatge de les LGBTI-
fòbies, amb l’impuls d’ 
estratègies de sensibilització i 
aliances, d’observatori i 
recollida de dades, i 
d’acompanyament i 
seguiment de les denúncies. 

L: Feminismes 2021-2025 
 

Mínim 20.000 
€ cada any 
(Cost tècnica 
SAI). 

Nombre d’accions de difusió del 
SAI. 
Nombre de persones ateses. 
Percentatge de l’increment de 
persones ateses anualment.  
Nombre d’atencions realitzades. 
Percentatge de l’increment 
d’atencions realitzades. 
Nombre de processos denunciats 
acompanyats. 

2.4.2. Reforç de la capacitat de 
detecció de les LGBTI-fòbies 
per part dels diversos serveis 
de l’Ajuntament, a través de 

L: Feminismes 
P: totes les àrees 
que fan atenció  

2021-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 
 

Nombre de participants a les 
formacions, desglossat per gènere.  
Percentatge del personal 
d’esports, cultura, participació, 
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formacions especifiques i 
coordinació amb agents clau.  

OAC i Policia local que participa en 
les formacions.  
Grau de satisfacció de les persones 
participants.  

2.4.3. Elaboració d’un protocol de 
prevenció, atenció i abordatge 
de les LGBTI-fòbies amb una 
Comissió de Seguiment que 
vetlli per la seva 
implementació. 

L: Feminismes 
P: totes les àrees  

2024-2025 10.000€ Protocol elaborat de forma 
participativa entre els diversos 
agents. 
Nombre de reunions de la 
Comissió de Seguiment. 
Nombre de formacions realitzades 
en el marc del protocol, amb 
èmfasi en els cossos policials.  

 

 

Eix estratègic 3: Coeducació en l’àmbit educatiu i del lleure 
 

Objectius  Accions  Àrea que lidera (L) 
i àrees participants 
(P) 

Calendari 
 
 

Pressupost 
indicatiu 

Possibles indicadors de 
seguiment i avaluació 

3.1. Promoure la 
inclusió de la 
perspectiva 
coeducativa a 
nivell transversal a 
totes les escoles 
del municipi. 

3.1.1. Continuïtat i consolidació de la 
Taula coeducativa en què 
participen referents de gènere 
del professorat i les famílies 
de les 12 escoles públiques 
d’educació infantil i primària 
del municipi, i els centres de 

L: Educació 
P: Feminismes, 
Esports, Joventut 

2021-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament.  

Nombre de reunions de la Taula. 
Nombre de participants 
(famílies, professorat, entitats).  
Nombre d’accions i propostes 
que sorgeixen de la taula.  
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 secundària públics i algunes 
escoles concertades. Incloure-
hi també entitats de lleure i 
esportives, per concebre la 
coeducació com una 
metodologia realment 
transversal.  

3.1.2. Elaboració d’una diagnosi i 
d’un pla coeducatiu de les 12 
escoles públiques d’educació 
infantil i primària, dels centres 
de secundària públics i 
d’algunes escoles concertades 
que participen a la Taula, 
incloent-hi la perspectiva 
LGBTI (diversitat corporal, 
binarisme); per tal 
d’identificar les febleses i 
fortaleses del que s’està 
treballant i com es pot actuar 
des del municipi. Inclusió, dins 
de la diagnosi i del pla 
coeducatiu, de la necessitat de 
treballar en tots els cicles 
l'educació sexoafectiva, la 
diversitat corporal i les 
intersexualitats, així com de 
promoure la formació en 
gènere i perspectiva LGBTI per 
al professorat.*  

L: Educació 
P: Feminismes, 
Esports, Joventut 

2021-2023 
 

37.000€ Nombre de centres educatius 
participants.  
Nombre d’agents i persones 
participants en la diagnosi (de la 
comunitat educativa en tota la 
seva diversitat, incloent els i les 
educadores socials). 
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*La diagnosi i el pla es 
realitzen des d’una 
perspectiva de 
coresponsabilitat amb les 
polítiques educatives del 
Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, 
articulant tot el procés i els 
continguts amb les escoles 
involucrades i el propi 
Departament.  

3.1.3. Revisió des d’una perspectiva 
coeducativa i de 
tranversalització de gènere i 
LGBTI dels tallers oferts al Pla 
de Dinamització Educativa 
(PDE), perquè hi hagi 
coherència entre els temes 
treballats. 

L: Educació 
P: Feminismes 

2022-2023 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de tallers PDE analitzats 
i modificats.  

3.1.4. Potenciació i ampliació dels 
tallers de promoció de la 
igualtat de gènere al PDE; 
revisant-ne els continguts i el 
format per tal d’aprofundir 
tant com es pugui en els 
temes treballats i impulsant 
que arribin al conjunt 
d’escoles del municipi (tots els 
graus i titularitat).   

L: Educació 
P: Feminismes 

2022-2023 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de tallers PDE analitzat 
i modificats. 
Increment del nombre de 
centres educatius que reben els 
tallers. 
Increment del nombre de 
centres educatius concertats 
que reben els tallers.  
Increment del nombre d’escoles 
privades que reben els tallers. 
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Grau de satisfacció de les 
persones participants.  

3.1.5. Organització de formacions 
sobre coeducació i perspectiva 
de gènere i LGBTI  a les 
educadores i educadors de les 
8 escoles bressol municipals i 
facilitació de materials amb 
perspectiva coeducativa. 
Possibilitat d’ampliar, en un 
futur,  l’actuació a les escoles 
bressol privades.  

L: Educació 
P: Feminismes 

2022-2025 
 

3.000 € aprox.  Nombre de formacions 
realitzades. 
Nombre d’escoles bressol i 
educadors/es participants. 
Grau de satisfacció de les 
persones participants. 
Nombre d’escoles bressol que 
reben i utilitzen material 
coeducatiu.  
% d’escoles bressol que 
participen a les actuacions sobre 
el total d’escoles bressol.  

3.1.6. Presència continuada d’una 
educadora social (o similar) als 
instituts del municipi (de 
manera rotativa, per exemple, 
un matí a la setmana) per tal 
de fer atenció individual i 
grupal sobre sexualitats, 
relacions abusives, etc.   

L:  Serveis Socials  
P: Feminismes, 
Educació 

2023-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre d’instituts participants. 
Nombre d’atencions i tallers 
grupals realitzats.  

3.1.7. Oferta de tallers en 
perspectiva de gènere i LGBTI 
en el marc del Pla de 
Dinamització Educativa (PDE) 
adreçats a l’Escola d’Adults.  

L: Educació  
P: Feminismes 

2022-2025 
 

3.000 € aprox. Nombre de tallers realitzats. 
Nombre de persones participants, 
desglossat per gènere i edat. 
Grau de satisfacció de les persones 
participants.  

3.2. Apostar per a una 
coeducació amb 
perspectiva LGBTI. 

3.2.1. Implementació d’accions de 
sensibilització promogudes pel 
SAI en les escoles de diversos 

L: Feminismes 
P: Educació 

2022-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre d’accions realitzades 
(tallers, accions durant el 17 de 
maig o el 28 de juny, etc.). 
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graus del municipi, per 
treballar específicament 
l’assetjament escolar LGBTI-
fòbic, i perquè els nois i les 
noies coneguin experiències 
de persones LGBTI, models 
diversos de famílies i sàpiguen 
que hi ha espais segurs a la 
ciutat on reunir-se i expressar-
se lliurement. Tallers a 
realitzar-se segons les 
necessitats i disponibilitats 
dels centres i en coordinació 
amb el Departament 
d’Educació. 

Nombre de participants, 
desglossat per gènere i edat. 
Grau de satisfacció de les 
persones participants.  

3.2.2. Inclusió al PDE d’accions de 
sensibilització promoció dels 
drets LGBTI i en prevenció de 
les LGBTI-fòbies (no 
invisibilitzar la diversitat 
corporal i les persones 
intersex). 

L: Educació 
P: Feminismes 

2022-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre d’activitats LGBTI 
ofertades dins el PDE. 
Nombre de centres educatius 
que reben els tallers.  
Grau de satisfacció de les 
persones participants. 

3.3. Incloure la 
perspectiva de 
gènere i LGBTI al 
sector del lleure. 

3.3.1. Incorporació a les formacions 
de lleure promogudes al 
municipi (premonitor/a, 
monitor/a, direcció) de temes 
vinculats a la coeducació, la 
perspectiva LGBTI i la 
prevenció de violències 
masclistes.  

L: Joventut, Serveis 
Socials, 
P: Feminismes 

2022-2023 
 

2.000 € aprox. Nombre d’accions 
d’incorporació de la perspectiva 
coeducativa a les formacions en 
lleure. 
% de formacions que inclouen 
la perspectiva coeducativa 
sobre el total de formacions. 
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3.3.2. Organització de formacions 
per educadors i educadores 
dels espais municipals de 
lleure (Centres Oberts, Espais 
Joves, Taller Jove, etc.) per tal 
que incloguin una perspectiva 
coeducativa en el treball amb 
joves i famílies.  

L: Joventut, Serveis 
Socials, 
P: Feminismes 

2022-2025 
 

3.000 € aprox. Nombre de formacions 
realitzades.  
Nombre d’educadors i 
educadores participants, 
desglossat per gènere.  
Percentatge de 
programes/espais municipals de 
lleure participants. 
Grau de satisfacció de les 
persones participants.  

 

 

Eix estratègic 4: Igualtat i no discriminació en l’àmbit laboral i corresponsabilitat en les cures 
 

Objectius  Accions  Àrea que lidera (L) 
i àrees participants 
(P) 

Calendari  Pressupost 
indicatiu 

Possibles indicadors de 
seguiment i avaluació 

4.1. Millorar les 
condicions de les 
treballadores de la 
llar i les cures. 
 

4.1.1. Implementació de campanyes 
d’informació sobre els drets 
de les treballadores de la llar i 
les cures i de valorització del 
treball de cures, adreçades a 
les mateixes treballadores així 
com a les persones 
contractants i a la societat en 
el seu conjunt, posant també 
el focus en el tracte 
discriminatori i els abusos que 

L: Feminismes 
P: Ocupació, 
Empreses 
Immigració, 
Assessoria jurídica 
en estrangeria 
(CITE-CCOO), 
Serveis Socials 

2022-2023 
 

15.000€ Nombre de departaments 
municipals participants en la 
construcció de les campanyes. 
Nombre d’entitats participants. 
Nombre de dones treballadores 
de la llar participants. 
Nombre de material imprès 
repartit al municipi. 
Nombre d’anuncis publicats en 
xarxes socials. 
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pateixen. Deixar clares les 
possibles vies de denúncia      
dels abusos.  
És important que la informació 
sobre els drets i els canals de 
suport i denuncia arribi també 
a les treballadores en 
l’economia submergida. 

Nombre d’articles publicats als 
mitjans de comunicació. 
Nombre de serveis d’atenció a 
la ciutadania que fan difusió de 
la campanya (per exemple, 
Serveis Socials). 

4.1.2. Creació de seminaris web i 
assessorament particular a les 
persones contractants de 
treballadores de la llar i les 
cures per legalitzar la seva 
situació i per fomentar una 
contractació amb condicions 
dignes.  

L: Ocupació 
P: Feminismes 
Immigració 

2022-2025 
 

500€ per cada 
seminari web 
aprox. 
 
Cost gestoria 
per 
assessorament 
– a determinar 

Nombre de seminaris web 
realitzats. 
Nombre d’assessories 
realitzades.  
Nombre de persones assistents, 
desglossat per gènere. 
Grau de satisfacció de les 
persones assistents.  

 

4.1.3. Foment de serveis de suport a 
l’autoorganització de les 
treballadores de la llar i la 
creació de cooperatives en el 
sector.   

L: Feminismes 
P: Ocupació, 
Empreses 
Immigració 

2021-2022 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de reunions amb 
cooperatives ja creades que 
expliquin la seva experiència 
per tal de replicar-la. 
Nombre de reunions amb 
treballadores de la llar 
d’acompanyament en el procés 
d’autoorganització. 

4.1.4. Sensibilització i formació sobre 
la situació d'aquestes 
treballadores al conjunt del 
personal de l'Ajuntament, 
especialment a l’equip 

L: Feminismes 
Immigració 
 

2021-2022 
 

1.000€ Nombre d’accions realitzades. 
Nombre de participants de 
l’equip d’informació de Serveis 
Socials  desglossat per gènere. 
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d’informació de Serveis 
Socials, a la Policia local i al 
servei d’atenció a la 
ciutadania. També sensibilitzar 
sobre possibles situacions de 
tràfic de persones per a 
l’explotació laboral en l’àmbit 
domèstic.  

Nombre de participants PL, 
desglossat per gènere. 
Nombre participants d’atenció 
ciutadana, desglossat per 
gènere. 
Grau de satisfacció de les 
persones participants.  

4.1.5. Sensibilització a la ciutadania 
sobre possibles situacions de 
tràfic de persones per a 
l’explotació laboral en l’àmbit 
domèstic.  

L: Feminismes 
Immigració 
 

2022 1.000€ Nombre d’accions realitzades. 
Nombre de persones 
participants, desglossat per 
gènere. 
Grau de satisfacció de les 
persones participants.  

4.2. Millorar la 
incorporació 
transversal de la 
perspectiva de 
gènere en el 
foment de 
l'ocupació i 
l'emprenedoria. 

4.2.1. Manteniment del sistema de 
recollida de dades desglossat 
per gènere en les activitats de 
promoció de l’ocupació i 
l’emprenedoria (incloent-hi 
l’opció no binària), i anàlisi de 
les dades per tal de pensar 
estratègies amb perspectiva 
de gènere.   

L: Ocupació, 
Empreses 

2022-2025 
 

A determinar. Sol·licitud SPIN (APLICATIU 
INFORMÀTIC) feta per 
incorporar l’opció no binària en 
el registre (2022).  
Memòries anuals realitzades 
amb l’anàlisi de les dades i 
propostes segons els resultats 
(2023 en endavant).  
 

4.2.2. Continuïtat de les accions de 
consolidació d’empreses 
liderades per dones (com ara 
el Take Off), per tal de 
millorar-ne la sostenibilitat en 
el temps. 

L: Empreses 2021-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Licitació a 4 anys publicada per 
tal de consolidar el projecte. 
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4.2.3. Organització d’accions de 
millora de l'ocupabilitat de les 
dones, amb una atenció 
específica a les dones trans. 

L: Ocupació 
 

2022-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Dispositiu específic per a 
persones trans del SOC 
contactat (2022).  
Formació al personal tècnic del 
SOM realitzada (2022). 
 
2023 en endavant: 
Sistema de derivació de casos i 
seguiment establert (dispositiu 
SOC/SOM).  
Nombre de derivacions 
registrades.  
Nombre de seguiments per 
persona registrats.  
Informació sòcio-laboral de les 
persones ateses registrada. 
Nombre de coordinacions amb 
el SAI realitzades.  

 

4.2.4. Acompanyament personalitzat 
d’orientació laboral per a 
dones en situacions de 
violència masclista, per tal de 
conèixer bé els seus perfils 
professionals i tenir 
identificades les seves 
candidatures per a possibles 
incorporacions. En coordinació 
amb el SIAD i amb l’empresa 
contractant. 

L: Ocupació, 
P: Empreses, 
Feminismes 

2022-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

2022-  
Canal de derivació i seguiment 
SIAD-SOM establert (2022). 
 
2023 en endavant: 
Nombre de dones ateses en 
situacions de violència 
masclista. 
Nombre de dones inserides al 
món laboral i/o a activitats per 
a la millora de l’ocupabilitat. 
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Anàlisi de les derivacions 
realitzada.  

4.3. Sensibilitzar i fer 
incidència a les 
empreses, perquè 
siguin 
corresponsables 
amb les cures i 
abordin les 
discriminacions i 
violències de 
gènere i LGBTI. 

4.3.1. Difusió d’informació cap a les 
empreses sobre la igualtat de 
gènere i LGBTI en l’àmbit 
laboral, a través de la creació 
d’un nou apartat al web del 
servei Sant Cugat Feina. Amb 
continguts com: Elaboració de 
plans d’igualtat, 
Registre salarial, Protocol 
d’assetjament sexual, 
Prejudicis de gènere en la 
selecció, LGBTI-fòbia en 
l’àmbit laboral, altres eines i 
recursos pel foment de la 
igualtat a les empreses. 
En la informació es tindran en 
compte les discriminacions 
específiques que es donen 
segons els sectors com, per 
exemple, la gordofòbia cap a 
les treballadores en el sector 
de la moda.  

L: Empreses 2022-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Apartat web creat. 
Nombre d’entrades a la pàgina 
web. 
Nombre de consultes 
realitzades per part d’empreses.  
Butlletí d’Empresa fa difusió de 
l’apartat d’informació al Sant 
Cugat Feina. 

4.3.2. Difusió de les bonificacions 
per a la contractació de dones 
en situacions de violència 
masclista a través dels canals 
establerts al servei web Sant 

L: Empreses, 
Ocupació 

2022-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Apartat específic web creat. 
Nombre d’empreses que han 
rebut informació. 
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Cugat Feina i a les seves xarxes 
socials.  
 

4.4. Incloure la 
perspectiva LGBTI 
a la política 
municipal de 
foment de 
l’ocupació 

4.4.1. Comunicació i creació de xarxa 
amb altres experiències 
d’inclusió de la perspectiva 
LGBTI a la política de foment 
de l’ocupació i amb les 
entitats LGBTI expertes.  

L: Feminismes 
P: Ocupació 

2022-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Experiències de foment de 
l’ocupació amb perspectiva 
LGBTI identificades.  
Participació en la Fira 
Translaboralia. 
Entitats activistes i expertes 
identificades.  
Reunions amb entitats 
realitzades.  
 

4.4.2. Sensibilització i formació a les 
empreses sobre les 
discriminacions específiques 
que viuen les persones LGBTI 
en l’àmbit laboral i perquè 
s’incorporin a les xarxes 
existents de contractació de 
persones trans (dispositius 
SOC). 
 A realitzar en coordinació 

amb acció 4.3.1. 

L: Empreses 
P: Feminismes 

2022-2025 
 

3.000€ aprox. Nombre de formacions 
realitzades. 
Nombre d’empreses 
participants. 
Nombre de participants, 
desglossat per gènere. 
Grau de satisfacció de les 
persones participants.  

4.5.  Reforçar el 
sistema públic de 
cures. 

4.5.1. Dotació de més escoles 
bressol públiques al municipi. 

L: Educació 
 

2024-2025 
 

A determinar. 
 
 

Nova escola pública bressol 
creada.  

4.5.2. Realització de tallers de 
sensibilització al personal de 
les residències, centres de dia, 

L: Serveis Socials 
 

2022-2025 
 

3.000€ Nombre de tallers realitzats.  
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i Serveis d’Atenció Domiciliaria 
(atenció personal i de neteja i 
manteniment) perquè 
l'atenció a la dependència es 
realitzi des d'una perspectiva 
empoderadora i de foment de 
l'autonomia i no 
estigmatitzadora cap a les 
persones LGBTI. 

Nombre de residències i/o 
serveis que participen en la 
formació.  
Percentatge de personal de 
residències que participa en les 
formacions. 
Percentatge de personal del 
SAD que participa en les 
formacions. 

4.5.3. Identificació i difusió d’un 
mapa recollint els recursos de 
cures disponibles al municipi.  

L: Serveis Socials 
P: Comunicació 

2023-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Mapa dels recursos de cura 
realitzat. 
Mapa inclòs al web de 
l’Ajuntament. 
Nombre de serveis d’atenció 
ciutadana que difonen el mapa.  

4.5.4. Identificació de recursos i 
mecanismes de suport a les 
persones que cuiden 
(treballadores i cuidadores en 
general) i a les xarxes 
d’autoajuda i de cura que 
s’han promogut des de la 
ciutadania (especialment 
arran del Covid-19). 

L: Serveis Socials 
P: Feminismes, 
Immigració 
Participació 

2022-2025 
 

A determinar  Mecanismes de suport i 
reconeixement identificats.  

4.5.5. Implementació de campanyes 
de sensibilització per trencar 
amb l’estereotip que les cures 
són responsabilitat principal 
de les dones, fomentant la 

L: Feminismes 
P: Serveis Socials, 
Comunicació 

2022-2023 
 

1.000€ Nombre d’accions realitzades. 
Nombre de participants 
desglossat per gènere. 
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corresponsabilitat en les 
cures. 

 

Eix estratègic 5: Salut integral i esport no discriminatori i divers 
 

Objectius  Accions  Àrea que lidera (L) 
i àrees participants 
(P) 

Calendari  Pressupost 
indicatiu 

Possibles indicadors de 
seguiment i avaluació 

5.1. Planificar de 
forma estratègica 
i participada la 
incorporació de la 
perspectiva de 
gènere i LGBTI en 
la promoció de la 
salut, amb 
perspectiva 
interseccional i 
d’empoderament 
de les noies i 
dones.  
 

5.1.1. Elaboració d’un pla de 
prevenció i promoció de la 
salut posant èmfasi en la 
perspectiva de gènere i LGBTI. 

L: Salut 
(Ciutadania) i 
Feminismes 

2023-2024 
 

15.000 € aprox. Pla elaborat i aprovat.  
 

5.1.2. Organització de sessions de 
prevenció i sensibilització cap 
a la ciutadania i agents de 
salut sobre les formes 
diferenciades en què dones i 
homes emmalalteixen, i tenir-
ho en compte de forma 
transversal en totes les 
accions de promoció de la 
salut.  

L: Promoció de la 
salut (Ciutadania) i 
Feminismes 

2022-2025 
 

2.000€ aprox. Nombre de sessions realitzades.  
Nombre de persones 
participants,  desglossat per 
gènere.  
Nombre d’agents de salut 
participants. 
Grau de satisfacció de les 
persones participants. 

5.1.3. Implementació d’accions de 
sensibilització (formacions, 
tallers, xerrades, programes 
de prevenció, campanyes, 
etc.) de promoció de la salut 

L: Promoció de la 
salut (Ciutadania) i 
Feminismes 
P: Joventut, Serveis 
Socials (Gent Gran) 

2023-2025 
 

2.000€ aprox. Nombre d’accions realitzades.  
Nombre de persones 
participants,  desglossat per 
gènere i majors de 65 anys.  
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mental amb perspectiva de 
gènere dirigides, 
específicament, a persones 
joves, persones grans i dones 
amb molta càrrega de cura i 
conciliació.  

Nombre de persones 
participants,  desglossat per 
gènere i menors de 30 anys.  
Nombre de dones amb càrrec 
de cura participants. 
Nombre d’entitats/persones 
expertes en salut mental o que 
hagin viscut patiments psíquics 
que imparteixen la formació.  

5.1.4. Organització de xerrades i 
tallers de promoció dels drets 
sexuals i reproductius de les 
dones cis, lesbianes, bisexuals 
i persones trans. 
Sensibilització sobre els 
períodes de part i postpart i 
els problemes d’infertilitat, 
tenint en compte la 
perspectiva intercultural.  

L: Promoció de la 
salut (Ciutadania) i 
Feminismes 
(necessària la 
col·laboració de 
l’ASSIR) 

2024-2025 
 

2.000€ aprox. Nombre de sessions realitzades.  
Nombre de persones 
participants,  desglossat per 
gènere, orientació sexual i 
identitat de gènere.  
Grau de satisfacció de les 
persones participants. 

5.1.5. Organització de reunions de 
treball amb persones expertes 
en salut amb diversos perfils 
(dones i noies, persones 
LGBTI, persones amb patiment 
psíquic, i diversitat funcional, 
d’ètnia, origen, etc.) per tal 
d’incorporar una perspectiva 
interseccional en la promoció 
de la salut integral.  

L: Promoció de la 
salut (Ciutadania) i 
Feminismes 
P: Immigració, 
Persones amb 
capacitats diverses, 
Serveis Socials 
 

2023-2024 
 

1.000€ aprox. Nombre de reunions 
realitzades. 
Nombre de persones assistents 
a les reunions, desglossat per 
gènere, edat i procedència.  
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5.1.6. Implementació de campanyes 
de sensibilització sobre el dret 
a la salut integral de les 
persones LGBTI, amb un focus 
específic en les dones 
lesbianes, bisexuals i trans.  
Treball de prevenció de la 
serofòbia.  

L: Promoció de la 
salut (Ciutadania) i 
Feminismes  
P: Comunicació 
 

2023-2024 
 

3.000€ aprox. Nombre d’accions realitzades.  
Nombre d’àrees/departaments 
que fan difusió del material de 
la campanya.  

5.1.7. Organització de tallers 
d’empoderament per a dones 
i noies (cis i trans) per tal que 
coneguin els biaixos de gènere 
a la salut i els seus drets, que 
sàpiguen detectar possibles 
vulneracions i que puguin 
reclamar un tracte digne.  

L: Promoció de la 
salut (Ciutadania) i  
Feminismes 

2022-2024 
 

3.000€ aprox. Nombre de sessions realitzades.  
Nombre de persones 
participants,  desglossat per 
gènere, orientació sexual i 
identitat de gènere.  
Grau de satisfacció de les 
persones participants. 

5.1.8. Incidència cap al Departament 
de Salut de la Generalitat de 
Catalunya perquè garanteixi al 
municipi un accés equitatiu als 
serveis de salut, sense 
discriminacions d’origen (per 
exemple, barreres 
lingüístiques) o d’identitat de 
gènere i orientació sexual 
(LGBTI). 

L: Promoció de la 
salut (Ciutadania) i  
Feminismes 

2023-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de 
comunicacions/reunions 
realitzades.  

5.1.9. Elaboració d’una prospecció 
sobre les dificultats d’accés a 
la salut de les persones 

L: Immigració i 
Feminismes 
P: Promoció de la 
salut (Ciutadania), 

2023-2025 
 

10.000€ aprox. Prospecció realitzada.  
Nombre de persones d’origen 
estranger participants, 
desglossat per gènere.  
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d’origen estranger, amb 
perspectiva de gènere.  

Serveis Socials 

5.1.10. Formació i sensibilització a 
professionals de la salut (en 
coordinació amb el 
Departament de Salut) sobre 
perspectiva de gènere i LGBTI, 
tenint en compte eixos 
específics com la diversitat 
funcional, edat, classe social, 
origen, etc. Incloure una 
perspectiva despatologitzant 
en el treball sobre la qüestió 
trans.   

L: Feminismes 
P: Promoció de la 
salut (Ciutadania)  

2022-2024 
 

3.000€ aprox. Nombre de formacions 
realitzades.  
Nombre  de professionals 
participants, desglossat per 
gènere.  
Grau de satisfacció de les 
persones participants. 

5.1.11. Consolidació i manteniment 
de la incorporació de la 
perspectiva de gènere als 
plecs de programes de 
promoció de la salut (per 
exemple, als programes sobre 
trastorns alimentaris). 

L: Promoció de la 
salut (Ciutadania) 
P: Feminismes 

2022-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de plecs amb criteris 
de gènere.  

5.1.12. Implementació d’accions de 
coordinació amb experiències 
LGBTI transformadores en 
salut, tant en el pla de la 
societat civil com en el de les 
institucions (per exemple, el 
programa Trànsit).  

L: Promoció de la 
salut (Ciutadania) i 
Feminismes 

2022-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre d’experiències 
identificades. 
Nombre de reunions 
realitzades. 

5.2. Reforçar la 
perspectiva de 

5.2.1. Elaboració d’una diagnosi del 
conjunt de l’oferta esportiva 

L: Esports 
P: Feminismes 

2023 
 

10.000€ aprox. Diagnosi realitzada. 
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gènere i LGBTI a la 
política esportiva 
municipal.    

municipal pública (activitats 
extraescolars, centres i 
equipaments, jocs i 
competicions, etc.) per 
identificar estereotips i rols 
que es transmeten i per 
garantir l’equitat d’accés i de 
gaudi de l’esport sense 
discriminacions per motiu de 
gènere, orientació sexual, 
origen o diversitat cultural. 
Foment d’esports mixtes. 

Nombre d’activitats, centres, 
equipaments, competicions, 
etc., analitzades.  
Nombre de persones 
participants, desglossat per 
gènere, orientació sexual i 
identitat de gènere.  

5.2.2. Identificació d’accions per a 
superar el binarisme i la 
segregació de gènere a l’oferta 
municipal esportiva per tal 
que cada persona participi 
amb el gènere sentit, tenint en 
compte que els vestuaris són 
espais en què es poden donar 
discriminacions i agressions. 

L: Esports 
P: Feminismes 

2023 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre d’accions identificades.  

5.2.3. Xerrades de sensibilització 
adreçades al personal i a 
usuaris/es del centre de fitnes 
municipal, per la gran 
afluència d’usuaris i usuàries..  

L: Esports 
 

2022-2025 
 

1.000€ aprox. Nombre de xerrades 
realitzades. 
Nombre de persones 
participants, desglossat per 
gènere.  
Grau de satisfacció de les 
persones participants.  

5.2.4. Inclusió de la perspectiva de 
gènere en la licitació de 

L: Esports 2023 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Criteris de gènere introduïts a la 
licitació.  
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l'OMET. Introducció de 
criteris de valoració de gènere 
per revertir les desigualtats de 
gènere en les subvencions, 
fomentant les llicències 
federatives femenines o la 
presència de les dones com a 
entrenadores i a les juntes, 
atorgant bonificacions 
extraordinàries que puguin ser 
un incentiu.  

P: Feminismes i 
Contractació 
 

5.2.5. Implementació de 
bonificacions o altres mesures 
per fer l'esport més accessible 
des d’un punt de vista 
econòmic (en línia amb el que 
estableix el Pla Local de 
Joventut 2020-2023).   

L: Esports 
P: Gestió 
econòmica 

2022-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 
Augment del 
cost de la gestió 
de serveis i 
instal·lacions 

Nombre de bonificacions o 
altres mesures posades en 
marxa.  

5.2.6. Execució de les accions 
incloses al Pla Local de 
Joventut relatives als esports 
des d'una perspectiva de 
gènere i LGBTI. 

L: Esports 
P: Joventut 

2021-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre d’accions realitzades.  

5.2.7. Inclusió de la perspectiva de 
gènere i LGBTI en el treball de 
la Comissió Operativa per a 
l’Esport de Sant Cugat (COESC) 
i el seu Pla operatiu 21-24, i 
del Consell Sectorial d'Esports. 

L: Esports i 
Feminismes 

2022-2023 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de reunions 
realitzades. 
Nombre d’accions 
d’incorporació de la perspectiva 
de gènere i LGBTI identificades i 
planificades.  
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5.2.8. Inclusió de la perspectiva de 
gènere i LGBTI en el 
desplegament del Pla 
Estratègic de l'Esport 2017-
2026. 

L: Esports 
i  Feminismes 

2022-2023 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre d’accions 
d’incorporació de la perspectiva 
de gènere i LGBTI identificades i 
planificades. 

5.2.9. Elaboració de les enquestes 
d’hàbits esportius a Sant Cugat 
amb indicadors de gènere, 
recollint les dades 
desagregades i fent-ne l’anàlisi 
en clau de gènere per tal 
d’identificar estratègies. 

L: Esports i 
Feminismes 

2022-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Indicadors de gènere 
identificats i inclosos a les 
enquestes.  
Anàlisi en clau de gènere 
realitzada.  

5.2.10. Identificació de les 
experiències transformadores 
al territori i enxarxament amb 
entitats i administracions 
d’altres indrets amb 
experiència prèvia en la 
temàtica. 

L: Esports 
P: Feminismes 

2023-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre d’experiències 
identificades. 
Nombre de reunions 
realitzades. 

5.2.11. Identificació i visibilització de  
l’esport femení, de les 
referents dones a l’esport i de 
les persones que surten dels 
estereotips de gènere, així 
com de les bones pràctiques 
existents (de gènere i LGBTI), 
com, per exemple, clubs amb 
equips femenins potents, 
entitats LGBTI d’esports, etc.   

L: Esports 
P: Comunicació i 
Feminismes 

2022-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de dones i noies 
esportives visibilitzades als 
canals de comunicació de 
l’Ajuntament. 
Nombre de bones pràctiques 
visibilitzades.  
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5.3. Treballar amb les 
entitats per fer de 
l'esport un espai 
acollidor i 
d'equitat. 

5.3.1. Organització de formacions 
per a les entitats i grups 
esportius (monitors/es, 
entrenadors/es, juntes) per 
crear consciència sobre la 
importància de desmuntar els 
estereotips i rols de gènere, el 
sexisme i la LGBTI-fòbia, la 
masculinització dels llocs de 
més poder, i per saber 
detectar possibles 
discriminacions. Posar en 
contacte les entitats amb 
referents i organitzacions de 
dones, feministes i LGBTI per 
aquesta tasca sensibilitzadora.  

L: Esports 
P: Feminismes 

2022-2025 
 

2.000€ aprox. Nombre de formacions 
realitzades.  
Nombre de persones 
participants, desglossat per 
gènere.  
Nombre de clubs/entitats 
participants. 
Grau de satisfacció de les 
persones participants.  
Nombre de contactes realitzats 
entre entitats esportives i 
organitzacions 
feministes/LGBTI.  

5.3.2. Suport i assessorament a les 
entitats en l'elaboració de 
plans d'igualtat i protocols 
d'assetjament.  

L: Feminismes 
P: Esports 
 

2023-2025 
 

10.000€ aprox. Nombre d’assessoraments 
realitzats. 
Nombre d’entitats participants.  

5.3.3. Implementació de campanyes 
de sensibilització sobre el 
sexisme i les LGBTI-fòbies 
dirigides a famílies i a l’entorn 
de nens i nenes que 
practiquen esport.  

L: Esports 
P: Feminismes, 
Comunicació 

2022 i 2024 3.000€ aprox. Nombre de campanyes 
realitzades. 
Nombre d’instal·lacions 
esportives i equipaments on es 
difon la campanya.  
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Eix estratègic 6: Comunicació municipal amb perspectiva de gènere i LGBTI, cultura diversa i transformadora i comerç sensibilitzat 
 
 

Objectius  Accions  Àrea que lidera (L) 
i àrees participants 
(P) 

Calendari  Pressupost 
indicatiu 

Possibles indicadors de 
seguiment i avaluació 

6.1. Reforçar la 
comunicació que 
es fa del SIAD i el 
SAI. 

6.1.1. Difusió de les campanyes 
comunicatives sobre el SIAD i 
el SAI, i visibilització del SIAD i 
el SAI en la comunicació que 
es fa des de l’Ajuntament i en 
tots els espais en què es fa 
atenció directa.  

L: Feminismes 
P: Comunicació 

2021-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de campanyes 
realitzades. 
Nombre de serveis d’atenció 
ciutadana que difonen 
informació sobre el SAI i el 
SIAD.  

6.1.2. Actualització de la informació 
al web de l’Ajuntament de 
l’Àrea d’Igualtat, Feminismes i 
LGBTI. 

L: Comunicació 
P: Feminismes 

2022-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Web actualitzada. 
Nombre d’entrades noves al 
web.  

6.1.3. Elaboració d’un butlletí 
periòdic municipal sobre 
Feminismes i LGBTI.  

L: Feminismes 
P: Comunicació 

2021-2025 
 

800€ 
 
 

Nombre de butlletins 
bimensuals digitals publicats. 
Nombre de persones 
subscrites, desglossat per 
gènere i edat.  

6.2. Incloure la 
perspectiva de 
gènere en la 
comunicació de 
forma 
transversal. 

6.2.1. Revisió i actualització del web 
de l’Ajuntament des d'una 
perspectiva de gènere i LGBTI. 
Centrar-se en el llenguatge, els 
continguts, les imatges, etc., i 
posar especial atenció a la 
diversitat de famílies, d’origen, 

L: Feminismes  
P: Comunicació 

2022-2023 
 

5.000€ aprox. 
 

Revisió i actualització 
realitzada.  
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religiosa, diversitat funcional, 
etc.  

6.2.2. Implementació de formacions 
i assessorament amb els 
mitjans de comunicació locals 
(tant públics com privats) per 
incloure la perspectiva de 
gènere (recollir més veus de 
dones, visibilitzar les seves 
opinions, consultar dones 
referents en diferents temes, 
etc.) i LGBTI amb perspectiva 
interseccional (ètnia, edat, 
origen, diversitat funcional, 
religió, classe social, diversitat 
corporal, orientació sexual i 
identitat de gènere, etc.). 

L: Comunicació 
 

2022-2023 
 

3.000€ aprox. Nombre de formacions 
realitzades. 
Nombre de mitjans formats. 
Nombre de participants, 
desglossat per gènere. 

6.2.3. Implementació de campanyes 
de comunicació específiques 
sobre temes vinculats amb la 
perspectiva de gènere i LGBTI, 
aprofitant les dates 
commemoratives però també 
de forma transversal durant 
tot l’any. 

L: Feminismes  
P: Comunicació 

2021-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de campanyes 
realitzades.  

6.3. Incloure la 
perspectiva de 
gènere i LGBTI a 
la programació 

6.3.1. Inclusió de mecanismes 
específics per a una oferta 
cultural municipal més 
paritària, amb l’establiment de 
quotes de dones artistes i 

L: Cultura 
P: Feminismes 

2023 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de mecanismes de 
programació paritària 
identificats i establerts.  
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cultural del 
territori. 
 

accions específiques de 
promoció de les creacions de 
noies i dones.   

Nombre d’accions de promoció 
de les creacions de dones i 
noies realitzades.  

6.3.2. Planificació d’una programació 
cultural que tracti temes 
transformadors des d'una 
perspectiva de gènere, que 
presenti referents dones i 
LGBTI i que posi en valor els 
àmbits especialment 
feminitzats com, per exemple, 
el treball de cura. Focus 
específic en les persones 
joves.    

L: Cultura 
P: Feminismes 

2023-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre d’espectacles, 
concerts, esdeveniments, etc. 
realitzats.  
Nombre de persones 
participants, desglossat per 
gènere i edat.  

6.3.3. Implementació 
d’assessoraments i accions de 
sensibilització a les festes 
populars i diades per treballar 
de forma transversal els temes 
de gènere i LGBTI.  

L: Feminismes 
P: Participació i 
Cultura 

2023-2025 
 

3.000€ aprox. Nombre d’assessoraments 
realitzats.  
Nombre d’entitats participants. 
Nombre de persones 
participants, desglossat per 
gènere.   

6.3.4. Implementar programació 
cultural per a les escoles amb 
mirada coeducativa (des de la 
programació escolar que 
s’estableixi al Teatre Auditori, 
així com des de les AFAs, a les 
programacions d’estiu). 

L: Cultura 
P: Educació i 
Feminismes 

2024-2025 
 

2.000€ aprox. Nombre d’espectacles, 
concerts, esdeveniments, etc. 
realitzats.  
Nombre de joves, nens i nenes 
participants, desglossat per 
gènere.   

6.3.5. Establiment a les biblioteques 
del municipi de fons específics 
o “punts liles” i “arc de Sant 

L: Feminismes  
P: Cultura 

2024-2025 
 

2.000€ aprox. Nombre de fons establerts.  
Nombre de biblioteques 
participants.  
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Marti”, amb llibres i revistes 
sobre feminismes, diversitat 
sexual, coeducació, etc. 

6.4. Sensibilitzar el 
sector del 
comerç perquè 
no contribueixi a 
la perpetuació 
d’estereotips i 
rols sexistes.   

6.4.1. Implementació de treball 
específic de sensibilització i 
incidència amb comerços per 
evitar els missatges 
estereotipats i cosificació de 
les dones a través dels 
anuncis. 

L: Comerç 
P: Feminismes 

2022-2023 
 

2.000€ aprox. Nombre de reunions 
realitzades.  
Nombre de comerços assistents 
a les reunions. 
Nombre d’acords establerts.  

 

Eix estratègic 7: Igualtat de dones i persones LGBTI en la participació política i social del municipi 
 
 

Objectius  Accions  Àrea que lidera (L) 
i àrees participants 
(P) 

Calendari  
 

Pressupost 
indicatiu 

Possibles indicadors de 
seguiment i avaluació 

7.1. Promoure una 
participació 
política més 
equitativa de 
noies, dones i 
persones LGBTI. 

7.1.1. Consolidació de la recollida de 
dades des d'una perspectiva 
de gènere dels diversos espais 
de participació, i anàlisi de les 
dades extretes per identificar 
estratègies de canvi.  

L: Participació 2021-2022 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre d’indicadors 
desglossats per gènere. 

7.1.2. Establiment de mecanismes 
(per exemple, espais de cura 
per a infants) que facilitin la 
conciliació en les trobades de 

L: Participació  
 

2021-2025 
 

5.000€ Nombre d’espais de cura oferts. 
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consells i òrgans de 
participació.  

7.1.3. Anàlisi i mapeig del grau de 
participació de la ciutadania a 
les diverses àrees de 
l'Ajuntament i específicament 
d’organitzacions de dones, 
feministes i LGBTI. 

L: Participació 
P: Feminismes 

2022-2023 
 

3.000€ Nombre d’àrees analitzades. 
Nombre d’organitzacions 
mapejades.  

7.1.4. Identificació d'estratègies 
concretes per augmentar la 
participació de les dones als 
consells de participació de les 
diverses àrees.  

L: Participació 2022-2023 
 

4.000€ Nombre d’estratègies 
proposades. 

7.1.5. Establiment de canals de 
participació menys formals 
respecte als consells per 
promoure una participació de 
persones amb perfils diversos 
(origen, edat, etc.). 

L: Participació 
P: Joventut, Serveis 
Socials, Immigració 

2024-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de nous canals 
identificats i creats. 
Nombre de persones 
participants, desglossat per 
gènere, edat i origen.  

7.1.6. Manteniment i consolidació 
del Punt d’acompanyament 
digital, posant el focus en la 
bretxa digital de gènere.  
Atenció específica a la 
necessitat d'acompanyament 
en la transició digital (Decidim 
Sant Cugat).  

L: Serveis Socials 
P: OAC 

2021-2025 
 

A determinar 
(licitació).  

Nombre de persones que 
acudeixen al punt, desglossat 
per gènere.  
Accions identificades i 
realitzades per superar la bretxa 
digital de gènere. 

7.1.7. Actualització al web de 
l’Ajuntament dels espais de 
participació que són realment 

L: Participació 
P: Comunicació 

2021-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Espais de participació 
actualitzats al web. 
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actius, i enllaçar-los amb 
l’apartat Decidim. 

7.2. Donar suport a 
les 
organitzacions 
del territori per 
incorporar la 
perspectiva de 
gènere i prevenir 
les violències 
masclistes i 
LGBTI-fòbies. 

7.2.1. Impuls, suport i seguiment de 
l’elaboració i implementació 
dels protocols d’assetjament 
sexual i per raó de gènere, 
tant interns de les 
organitzacions com dels 
esdeveniments que organitzen 
(Protocol Municipal 
d’abordatge de les violències 
sexuals als espais d’oci).     

L: Feminismes 
P: Participació 
 

2023-2025 
 

10.000€ aprox. Nombre d’assessoraments 
realitzats. 
Nombre de protocols elaborats.  
 

7.2.2. Organització de formacions 
periòdiques i aterrades per a 
les organitzacions en 
violències masclistes i LGBTI-
fòbies, i per incorporar la 
perspectiva feminista.   

L: Participació 
P: Feminismes 

2022-2023 
 
 

2000€ Nombre d’organitzacions 
assistents a les formacions. 
Nombre de persones 
participants, desglossat per 
gènere.  
Grau de satisfacció de les 
persones participants.  

 

 

Eix estratègic 8:  Accés a un habitatge digne  
 

Objectius  Accions  Àrea que lidera (L) 
i àrees participants 
(P) 

Calendari  Pressupost 
indicatiu 

Possibles indicadors de 
seguiment i avaluació 

8.1. Fer més 
accessible i 

8.1.1. Organització de formacions 
internes per reforçar la 

L: Comissionat 
d’habitatge 

2022-2023 
 

3.000€ anuals Nombre de formacions 
realitzades.  
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sostenible 
l'habitatge per a 
les dones del 
municipi, tenint 
en compte 
especialment els 
col·lectius més 
vulnerabilitzats. 

perspectiva de gènere i LGBTI 
en la Mesa d'Emergència 
Habitacional, el Punt d'Atenció 
a la Mediació del Lloguer i en 
totes les actuacions previstes 
pel Programa d’Actuació 
Municipal (PAM). 

P: Feminismes Nombre de persones 
participants, desglossat per 
gènere. 
Nombre de criteris i protocols 
revisats amb aquestes 
perspectives.  
Nombre d’accions específiques 
realitzades.  
 

8.1.2. Supervisió externa semestral 
amb persones expertes en 
gènere i LGBTI per presentar 
problemàtiques i casos 
relacionats amb l’habitatge.  

L: Comissionat 
d’habitatge 
P: Feminismes 

2023-2025 
 

3.000€ aprox. Nombre de supervisions 
realitzades.  
Nombre de serveis participants 
en les supervisions.  

8.1.3. Revisió i ampliació de criteris 
de discriminació positiva en 
els serveis d’atenció a 
l’exclusió residencial i 
l’emergència habitacional, per 
tal de donar resposta, entre 
altres, a les problemàtiques 
habitacionals específiques que 
pateixen les persones trans.   

 2022-2023 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de criteris revisats i 
ampliats. 
Consideració dels nous criteris 
establerts pel Reglament 
d’accés universal a l’habitatge 
social. 

8.1.4. Augment del parc públic 
d’habitatge, dins de les 
competències municipals en la      
matèria i establint criteris que 
tinguin en compte les diverses 
situacions de vulnerabilitat. 

L: Comissionat 
d’habitatge 
 

2024-2025 
 

A determinar.  Nous habitatges públics 
disponibles. 
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8.1.5. Creació d’un grup de treball  
amb diversos serveis per 
revisar conjuntament els 
criteris de priorització de les 
futures convocatòries d’accés 
a l’habitatge de protecció 
oficial. 

 

L: Comissionat 
d’habitatge 
P: Feminismes, 
Joventut 

2023-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Grup de treball creat. 
Nombre de reunions  de treball 
realitzades. 
Nombre de serveis participants.  
Nombre de criteris de 
priorització proposats. 
Consideració dels nous criteris 
establerts pel Reglament 
d’accés universal a l’habitatge 
social. 

8.1.6. Organització de reunions amb 
entitats del tercer sector per 
analitzar necessitats i pensar 
mecanismes concrets i 
recursos específics per a 
col·lectius especialment 
vulnerabilitzats: alternatives 
habitacionals, llars 
compartides, etc. 
Específicament per a dones 
migrades (també en situacions 
administratives irregulars), 
dones refugiades, dones en 
situacions de violència 
masclista, dones grans en risc 
de pobresa, dones trans, 
famílies monoparentals, etc. 

L: Habitatge 
P: Serveis Socials 
(Habitatge social), 
Immigració Salut, 
Feminismes 

2022-2024 
 

A determinar. Nombre de reunions 
realitzades.  
Nombre de propostes 
identificades. 
Nombre de projectes iniciats.  
 
 

8.2. Sensibilitzar la 
ciutadania sobre 
la perspectiva de 

8.2.1. Organització d’un cicle de 
xerrades cap a la ciutadania, 
amb la participació de 

L: Serveis Socials – 
(Habitatge social) 

2022-2025 
 

3.000€ aprox. Nombre de xerrades realitzades 
(almenys una a l’any, 



121 
 

gènere en 
l’accés a un 
habitatge digne, 
tenint en 
compte la 
mirada 
interseccional.  
 

professionals i entitats 
expertes sobre les desigualtats 
a l’accés a l’habitatge de les 
dones en la seva diversitat 
(migrades, famílies 
monoparentals, dones joves, 
dones grans, dones trans, 
etc.).  

P: Feminismes, 
Comunicació  

possiblement en el marc del 
8M).  
Nombre de persones assistents, 
desglossat per gènere.  
Grau de satisfacció de les 
persones participants.  
 

8.2.2. Implementació de campanyes 
informatives anuals sobre el 
dret a l’habitatge i com poder-
hi accedir i incidir a nivell 
municipal, amb perspectiva de 
gènere i LGBTI.  

L: Serveis Socials 
(Habitatge social), 
P: Feminismes, 
Comunicació 

2022-2025 
 

5.000€ aprox. Nombre d’accions realitzades.  
Nombre d’àrees d’atenció 
ciutadana que difonen la 
campanya.  

 

Eix estratègic 9:  Perspectiva de gènere i LGBTI en el cicle de vida: joves i persones grans 
 

Objectius  Accions  Àrea que lidera (L) 
i àrees participants 
(P) 

Calendari  Pressupost 
indicatiu 

Possibles indicadors de 
seguiment i avaluació 

9.1. Incorporar la 
perspectiva de 
gènere i LGBTI en 
les actuacions cap 
a la infància i la 
joventut, amb 

9.1.1. Treball en col·laboració amb el 
sector de l’oci (xerrades, 
reunions, assessoraments) per 
un oci no heteronormatiu i per 
la prevenció i l’abordatge de 
l’assetjament sexual. 

L: Joventut 
P: Feminismes 

2022-2023 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de reunions i xerrades 
realitzades. 
Nombre d’empreses d’oci 
participants.  
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perspectiva 
interseccional. 

9.1.2. Incorporació de la perspectiva 
de gènere en les licitacions per 
a la dinamització del Consell 
d’Infants i el Consell de Joves 
13-16.  

L: Joventut, Serveis 
Socials (Infància i 
Adolescència) 
P: Participació, 
Feminismes 

2023 Cost personal 
Ajuntament. 

Perspectiva de gènere 
incorporada.  
 
 
 

9.1.3. Realització de tallers específics 
sobre gènere i LGBTI al Consell 
d’Infants i el Consell de Joves 
13-16. 

L: Joventut, Serveis 
Socials (Infància i 
Adolescència) 
P: Participació, 
Feminismes 

2024-2025 
 

2.000€ aprox. Nombre de tallers realitzats.  
Nombre de joves i infants 
participants, desglossat per 
gènere.  
Grau de satisfacció de les 
persones participants. 

9.1.4. Implementació de campanyes 
amb perspectiva de gènere 
per desmuntar estereotips 
sobre les persones joves 
migrades i/o racialitzades, així 
com a persones menors no 
acompanyades.  

L: Joventut 
P: Feminismes, 
Comunicació 

2022 i 2024 5.000€ aprox. Nombre d’accions realitzades.  
Nombre d’àrees d’atenció 
ciutadana que difonen la 
campanya. 

9.2. Promoure la 
inclusió 
transversal de la 
perspectiva de 
gènere i LGBTI 
en les actuacions 
cap a les 
persones grans.  
 

9.2.1. Realització d’una diagnosi de 
percepcions i necessitats de 
les persones usuàries de 
residències, centres de dia i 
serveis d’atenció a domicili, 
tenint en compte els biaixos 
de gènere i les discriminacions 
LGBTI.  

L: Serveis Socials 
P: Feminismes 

2022-2023 
 

10.000€ aprox. Nombre de persones grans 
participants en la diagnosi 
(l’empresa que gestiona el SAD 
atén unes 400 persones i amb la  
teleassistència n’atén 2.000). 
Diagnosi realitzada. 
Nombre de propostes de 
millora identificades.  

9.2.2. Organització de tallers i 
supervisions amb el personal 
de residències, centres de dia i 
serveis d’atenció a domicili 

L: Serveis Socials 
P: Feminismes 

2023-2025 
 

5.000€ aprox. Nombre de tallers realitzats. 
Nombre d’entitats participants 
que gestionen serveis cap a 
persones grans. 
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sobre perspectiva de gènere i 
LGBTI, i amb mirada 
d’empoderament cap a les 
dones grans.   

Nombre de persones 
participants, desglossat per 
gènere. 
Grau de satisfacció de les 
persones participants.  

9.2.3. Incorporació per part de 
Serveis Socials de més atenció 
grupal i comunitària amb 
perspectiva empoderadora, a 
banda de l’atenció individual, 
tal com està previst al Pla 
estratègic de Serveis Socials 
2020-2023.   

L: Serveis Socials 
 

2021-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de sessions grupals 
realitzades. 
Nombre de persones ateses, 
desglossat per gènere. 
Grau de satisfacció de les 
persones participants.  

 

 

Eix estratègic 10: Espai públic amb perspectiva de gènere 
 

Objectius  Accions  Àrea que lidera (L) 
i àrees participants 
(P) 

Calendari  Pressupost 
indicatiu 

Possibles indicadors de 
seguiment i avaluació 

10.1. Reforçar la 
participació de la 
ciutadania en el 
disseny de la 
ciutat, amb 
perspectiva de 
gènere i LGBTI. 

10.1.1. Implementació d’accions de 
millora en la planificació 
urbana com a conseqüència 
dels resultats de les marxes 
exploratòries realitzades 
(visita de grups de dones a 
zones de la ciutat per 

L: Participació 
P: Urbanismes, 
Feminismes 

2021-2025 
 

900€acció 1 i 2, 
2000€ acció 3 

Nombre de persones 
formades, desglossat per 
gènere.  
Nombre d’accions 
identificades i realitzades.  
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identificar possibles espais 
insegurs o que dificulten la 
mobilitat).  
1. Formació dels serveis 

implicats en el disseny de 
la ciutat i retorn dels 
resultats de les marxes 
(2021). 

2. Identificació d’accions a 
realitzar per cada servei 
(2021). 

3. Retorn de les accions 
realitzades (2022 - 2025). 

10.1.2. Realització de noves edicions 
de les marxes exploratòries en 
què hi puguin participar 
també persones LGBTI, dones 
amb orígens diversos o 
persones amb diversitat 
funcional. Després d’un temps 
de la realització de les marxes, 
avaluació del seu impacte. 

L: Participació 
P: Urbanismes, 
Feminismes 

2022 i 2024 6000€ Nombre de persones 
assistents a les marxes, 
desglossat per origen, 
orientació sexual, identitat de 
gènere, diversitats funcionals. 
Grau de satisfacció de les 
persones participants. 

10.1.3. Realització d’enquestes a la 
ciutadania desglossades per 
gènere, tant sobre mobilitat 
(per identificar diferències en 
els desplaçaments vinculats a 
tasques de la llar i de cura) 
com sobre qüestions més 

L: Urbanismes 2022-2025 
 

A determinar. Enquestes realitzades. 
Anàlisi dels resultats 
realitzada.  
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generals de percepció de 
l’espai públic. 

10.2. Incloure la 
perspectiva de 
gènere i LGBTI 
al conjunt 
d'actuacions de 
territori, per 
avançar cap a 
una ciutat més 
comunitària.  

10.2.1. Participació de l’àrea de 
Feminismes en la fase 
d’elaboració i validació de 
noves propostes de disseny 
urbanístic d’espai públic i 
d’equipaments. 

L: Urbanismes 
P: Feminismes 

2021-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Nombre de reunions amb la 
participació de Feminismes 
realitzades.  

10.2.2. Formació específica sobre 
gènere a persones de l’àrea 
d’Urbanisme per avançar en 
l’aplicació d’aquesta 
perspectiva, amb una mirada 
que no victimitzi a les dones. 

L: Urbanismes 
P: Feminismes 

2021-2022 
 

1.000€ Nombre de formacions 
realitzades.  
Nombre de persones 
participants, desglossat per 
gènere. 
Percentatge de personal 
participant sobre el total de 
l’àrea. 
Grau de satisfacció de les 
persones participants.  

10.2.3. Contractació puntual d’equips 
experts perquè ajudin a la fase 
de redacció dels documents 
de planificació urbanística per 
incorporar-hi la perspectiva de 
gènere. 

L: Urbanismes 
 

2022-2024 
 

4.000€ per 
diverses 
col·laboracions 

Quantitat d’aspectes 
tractats/regulats als plans. 

10.2.4. Identificació d’estratègies 
(tenint en compte també 
bones pràctiques existents) 
perquè a través de l’espai 
públic es transmetin valors 
d’inclusió i de diversitat LGBTI 

L: Urbanismes 
P: Feminismes, 
Comunicació 

2021-2023 
 

A determinar. Nombre d’estratègies 
identificades. 
Nombre d’accions realitzades.  
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(bancs i banderes als edificis 
públics amb l’arc de Sant 
Martí, etc.). 

10.2.5. Inclusió de la perspectiva de 
gènere al document que s’està 
elaborant des de la Comissió 
de patis sobre com repensar i 
transformar els patis de les 
escoles, i que es farà arribar a 
totes les escoles.  

L: Urbanismes 
 

2021-2022 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Document revisat.  

10.2.6. Posar en marxa actuacions 
específiques en el disseny de 
la ciutat:  
o Evitar murs i racons 
o Generar zones de jocs 

infantils.  
o Fomentar espais més 

transparents per facilitar la 
visibilitat dels i les infants. 

o Incloure a cada barri els 
serveis essencials: CAP, 
Escola, Biblioteca, 
Mercat… 

o Incrementar lavabos 
públics al carrer. 

o Promoure habitatges amb 
espais comuns i elements 
compartits.  

o Cercar punts crítics en 
temes d’enllumenat per 

L: Urbanismes 
P: PROMUSA 

2022-2025 
 

Per enllumenat:  
150.000 €/any 
per a renovar 
instal·lació 
enllumenat i 
eliminar zones 
fosques (no 
s’arribarà a tot el 
municipi). 
 
La resta, a 
determinar.  

Quantitat d’aspectes 
tractats/regulats als plans. 
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donar-los prioritat i 
millorar la il·luminació 
(possibilitat d’instal·lar 
sensors de moviment).  

o Regular els usos de plantes 
baixes perquè hi hagi 
comerços, per incrementar 
la vida i la percepció de 
seguretat.  
 

10.2.7. Planificació de la mobilitat 
donant prioritat al temps de 
desplaçament d’itineraris 
quotidians relacionats amb la 
gestió de la llar i cura de 
familiars. Tenir en compte que 
les dones en són les principals 
usuàries i que sovint són 
estrangeres (treballadores de 
la llar i les cures). 

L: Urbanismes 
 

2021-2025 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Horaris i itineraris modificats.  

10.2.8. Anàlisi de la inseguretat que 
pot crear la ubicació d’algunes 
parades de bus i marquesines. 

L: Urbanismes 
 

2022-2023 
 

Cost personal 
Ajuntament. 

Anàlisi realitzada.  

10.2.9. Facilitació de la mobilitat a 
peu per tal que les dones (que 
són les que més es desplacen 
d’aquesta manera) puguin 
moure’s per la ciutat de forma 
autònoma i segura, i puguin 
accedir als principals serveis. 

L: Urbanismes 
 

2021-2025 
 
 

A determinar Quilòmetres carrers vianants 
per any 
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10.2.10. Establiment de més 
carrils bici.  

L: Urbanismes 
 

2021-2025 
 

A determinar Quilòmetres construïts per 
any 
 

10.2.11. Campanyes de 
mobilitat amb llenguatge 
inclusiu. 

L: Urbanismes 
 

2021-2025 
 

Sense cost Nombre de campanyes 
realitzades.  
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7. Seguiment i avaluació 
 

Un dels riscs de la incorporació transversal de la perspectiva de gènere i LGBTI és que 

“s’evapori”. És a dir que, malgrat tenir eixos, objectius i accions fixades, aquest compromís no 

es concreti en el dia a dia i que, d’alguna manera, es dissolgui. Aquest és un risc real pels plans 

amb caràcter transversal. Per això és tan important establir, dins del mateix pla, mecanismes de 

seguiment i avaluació que permetin una implementació adaptada i realista de les accions que 

conté. 

Com a primera premissa per a la implementació del pla, és necessari que es prioritzi 

políticament. És a dir, que l’alcaldia i les diverses regidories coneguin el pla, destinin recursos 

(de personal i econòmics) a la seva implementació i impulsin la seva articulació amb les 

prioritats pròpies de cada àrea. La implicació política és una peça clau perquè el pla tingui pes 

entre les prioritats estratègiques del consistori.  

En segon lloc, és també necessària i important la implicació tècnica, sense la qual no és possible 

baixar els compromisos adquirits al dia a dia de cada àrea. En aquest sentit, és fonamental que 

les persones estiguin sensibilitzades i formades per a poder realitzar el canvi profund de mirada 

que implica incorporar la perspectiva de gènere i LGBTI.  A més a més, és necessari que disposin 

de temps, hores de dedicació, per a poder integrar aquestes accions en la seva tasca. Això 

sempre és necessari, però encara ho és més en els serveis d’atenció ciutadana que dediquen la 

major part del temps a facilitar un servei quotidià.  

A continuació s’identifiquen alguns passos concrets que s’han de donar pel correcte seguiment 

i avaluació del pla. 

1. Cada àrea (en l’àmbit polític i tècnic) té la responsabilitat de: 

a. Incloure dins dels mecanismes de planificació anual els objectius i accions del 

pla, per tal que aquest s’integri de forma orgànica en la missió i les tasques de 

cada àrea. És a dir, els objectius i accions del pla hauran de figurar en el 

document de planificació anual del qual es dota cada àrea (i que es presentarà 

anualment a la resta d’àrees participants en el pla).   

b. Modificar, ampliar i incloure els indicadors proposats en el present pla dins els 

indicadors que es fan servir pel fer el seguiment de cada àrea. Aquesta tasca 

l’haurà de realitzar cada àrea en col·laboració i amb el suport del Servei 

d’avaluació i qualitat de l’Ajuntament.  

c. Destinar una part del pressupost anual de cada àrea a la implementació de les 

accions del pla. En línia amb el que s’ha mencionat anteriorment, això significa 

no només tenir una partida econòmica per externalitzar accions (formacions, 

tallers, etc.) sinó també planificar que una part de les hores del personal tècnic 

es destinin a la implementació del pla.  

d. Tractar els continguts del pla de forma periòdica dins de les reunions de cada 

àrea (reunions tècniques i tècnic/polítiques). Per evitar l’evaporació 

mencionada anteriorment és fonamental que el pla estigui a l’ordre del dia de 

les reunions i no vagi desapareixent a mesura que passa el temps.  

e. Sistematitzar anualment les accions realitzades, aplicant els indicadors 

corresponents i fent una relació dels aspectes positius i per millorar (memòria a 

presentar anualment a la resta d’àrees participants en el pla).  



 

130 
 

 

2. Creació d’una Taula o Comissió de coordinació entre àrees (acció 1.3.3. del pla d’acció). 

Aquest espai de coordinació es configura amb l’objectiu d’impulsar la perspectiva de 

gènere i LGBTI en el conjunt d’actuacions de l’Ajuntament, i es proposa que una de les 

tasques pròpies d’aquest espai sigui també el seguiment i avaluació del pla. Aquest espai 

serà impulsat per l’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI i composat pel conjunt d’àrees 

de l’Ajuntament (com a mínim les que tenen alguna participació en el pla), en la seva 

representació tècnica (en totes les reunions) i política (en algunes reunions durant 

l’any). Es trobarà de forma periòdica i es proposa que es dediquin almenys dos espais 

específics pel seguiment del pla.  

a. Un espai per treballar la priorització anual de les accions, en què cada àrea 

explicarà la pròpia planificació d’accions i es resoldran dubtes i qüestions 

comuns. Es proposa que també hi participi el personal polític (no només la 

regidoria de l’àrea de Feminismes, sinó de totes les àrees involucrades). 

b. Un espai de seguiment de les accions que s’hagin implementat durant l’any 

per part de cada àrea, compartint els resultats obtinguts i les dificultats 

detectades. Es proposa que també hi participi el personal polític (no només la 

regidoria de l’àrea de Feminismes, sinó de totes les àrees involucrades) i la 

ciutadania (per exemple a través del consell o taula ciutadana que es crearà – 

acció 1.5.2. del pla d’Acció).  

 

3. Quant a l’avaluació, es proposa una avaluació intermèdia al 2023 i una avaluació al 

finalitzar la vigència del pla (tardor 2025). L’avaluació intermèdia es concretarà en un 

informe que realitzarà l’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI sintetitzant els informes de 

seguiment anuals i incloent-hi una avaluació general del grau d’assoliment de les 

accions, i la identificació de possibles obstacles o adaptacions. S’haurà de presentar a la 

Comissió o Taula, també amb la presència del personal polític i la ciutadania. Es proposa 

que l’informe d’avaluació final es realitzi en col·laboració amb una entitat/empresa 

externa, ja que s’haurà de posar en marxa un procés participatiu i imparcial per analitzar 

en profunditat els objectius i accions assolides, i identificar prioritats i millores de futur.  

 

4. Elaboració i publicació anual dels informes de seguiment i avaluació. Aquests informes 

s’elaboraran per part de l’àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI a partir de la informació 

facilitada per cada àrea en les reunions anteriorment esmentades (i en el cas de 

l’avaluació final amb el suport d’una entitat/empresa externa). Els informes s’hauran de 

difondre a la ciutadania, i així assolir el compromís de transparència de l’Ajuntament i 

permetre una rendició de comptes per mantenir la societat civil informada. 
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8. Annexos  
8.1. Annex 1: participació en el procés d’elaboració 

 

A continuació es detalla la participació als diversos espais creats amb el procés d’elaboració del 

Pla d’Igualtat, Feminismes i LGBTI de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2021-2025). 

Taula 20. Àrees participants en el Grup Motor 

Reunió GM 
08/02/2021 

Reunió GM 
06/05/2021 

Reunió GM 
15/07/2021 

Ciutadania (inclou 

Igualtat, LGBTI, 

Immigració i Salut) 

Ciutadania (inclou 

Igualtat, LGBTI, 

Immigració i Salut) 

Ciutadania (inclou 

Igualtat, LGBTI, 

Immigració i Salut) 

Educació Educació Educació 

Comunicació   

Ocupació i Empreses Ocupació i Empreses Ocupació i Empreses 

Participació  Participació  Participació  

Cultura  Cultura 

Urbanisme Urbanisme Urbanisme 

Esports   

Serveis Socials  Serveis Socials 

Policia Municipal   Policia Municipal  

 

Taula 21. Entrevistes en profunditat 

Entrevistades  Data  

Regidora, cap, assessora 

i tècnica d’Igualtat, 

15/01/2021 
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feminismes i ciutadania 

Tècniques SIAD i SAI 29/01/2021 

Hora Bruixa i Escoles 

Coeducatives 

03/02/2021 

Persona a títol 

individual 

09/02/2021 

Associació Serwuina 

Cuy 

18/02/2021 

 

Taula 22. Àrees participants Grup focal intern 

Grup focal diagnosi 
 

22/03/2021 

Grup focal pla 
d’acció 

11/06/2021 

Atenció primària Serveis 

Socials 

 

Infància i adolescència   

Gent Gran Gent Gran 

Persones migrades i 

refugiades  

Persones migrades i 

refugiades  

Policia Municipal  

Salut mental   

Persones discapacitades 

i malalties oncològiques 

Persones 

discapacitades i 

malalties 

oncològiques 

Habitatge  Habitatge  
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Esports   

Escoles bressol   

Comerç  

Ocupació  Ocupació  

Oficina d’Atenció a 

l’empresa 

Oficina d’Atenció a 

l’empresa 

Mobilitat  Mobilitat  

Obres i projectes  Obres i projectes  

Territori  Territori  

Serveis urbans  Serveis urbans  

Parcs i jardins   

Programació cultural  

Participació Participació 

Comunicació i premsa  

SIAD SIAD 

SAI  

Tècnica igualtat Tècnica igualtat 

 Medi ambient 

 PDE  i secundària 

(Educació) 
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 Promoció de la salut 

 Joventut 

 

Taula 23. Entitats participants Grup focal ciutadania 

Grup focal diagnosi 
16/03/2021 

Grup focal pla 
d’acció 

01/06/2021 

La Ciranda Hora Bruixa  

Escoles Coeducatives Escoles Coeducatives 

AFA i Comissió 

Coeducació Escola 

Catalunya 

Mujeres Diáspora 

Ateneu Sant Cugat Escola de Música 

Tradicional de Sant 

Cugat 

Òmnium cultural Sant Cugat Futbol 

Club 

Escola de Música 

Tradicional de Sant 

Cugat 

Coordinadora 

d'Entitats Esportives 

de Sant Cugat 

Castellers de Sant Cugat Xarxa del Barri 

Monestir Sant 

Francesc 

Col·lectiu i Assemblea 

LGBTI de Sant Cugat  

AFA VO 

Xarxa del Barri Monestir 

Sant Francesc 

Comissió feminista 

La Floresta 

Club Rugby Sant Cugat  
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Patí Hoquei Club Sant 

Cugat 

 

Sant Cugat Futbol Club  

Coordinadora d'Entitats 

Esportives de Sant 

Cugat 

 

Associació Anhel  

Hora Bruixa  

Cooperacció  

Associació Serwuina 

Cuy 

 

 

8.2. Annex 2: buidatge i anàlisi del qüestionari  
 

Anàlisi de la resposta 

El qüestionari adreçat a la ciutadania ha tingut un nivell de resposta alt si ho comparem amb  

processos similars en altres municipis, amb unes 305 respostes.20 A continuació es mostra el 

perfil de resposta que hi ha hagut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Inicialment van arribar 390 respostes, però es van eliminar 82 perquè només havien completat l’apartat de dades 
personals, sense arribar a contestar cap de les preguntes objecte del qüestionari, i 3 mes per haver posat respostes 
inadequades que se sortien de l’objecte del qüestionari (trolls). 



 

136 
 

Figura 3. Com et defineixes? 

  

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021. 

 

La majoria de persones que han respost es defineixen com a dones cis (196, el 64%) i el 33% com 

a homes cis (101). Així i tot, 5 persones es defineixen com a no binàries, una persona es defineix 

com a home trans, una com a persona intersex i una respon que es defineix com a “altres”. En 

total, el 2,6% s’identifiquen amb identitats de gènere no normatives (8 respostes). Es destaca 

que cap dona trans ha contestat el qüestionari.  

 

Figura 4. Orientació sexual 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021. 

Respecte la seva orientació sexual, la majoria es defineixen com a heterosexuals (243, el 83%) i 

la resta, el 17% de les persones que han respost, no es consideren heterosexuals: concretament 

el 8% (24 persones) es consideren bisexuals, el 5% lesbianes (13), el 3% gais (10) i l’1% pansexuals 

(4 persones). A més a més, hi ha 11 respostes que es defineixen com a “altres”.  

 

 

Dona
64%

Dona 
trans
0%

Home
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Home 
trans
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0,3%
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Gràfic 1. Edat 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021. 

La franja d’edat que majoritàriament ha respost és la de 31 a 45 anys (114 persones, 37%), 

seguida per la de 46 a 65 (101 persones, el 33%) i la de 21 a 30 (37 persones, el 12%). Les 

persones joves que han respost el qüestionari (de 16 a 30 anys) representen, doncs, el 18% de 

les respostes. 7 de les 8 persones amb identitats de gènere no normatives  eren d’aquesta franja 

d’edat.21 

Figura 5. Lloc de naixement  

 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021. 

Respecte al lloc de naixement, el 95% de les persones participants són de Catalunya o de l’Estat 

Espanyol (291 persones), i només el 3% és d’algun país extracomunitari (6 persones). També hi 

ha un 2%  de persones de la UE que no han nascut a l’Estat (8 respostes). És interessant destacar 

que les 8 persones amb identitats no normatives que han respost són totes de Catalunya.  

                                                           
21 Per identitats de gènere no normatives entenen les persones que es defineixen com a persona no 
binària, persona trans, persona intersex o les que s’han de finit com a “altres” (8 respostes en total).  
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Gràfic 2. Barri.  

 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021. 

Respecte el barri on viuen de les persones que han participat en el qüestionari, destaca la 

participació de les persones que viuen a Centre Est (31%, 96 respostes). Les del Nucli antic, 

Centre oest i Mira-sol oscil·len entre un 13-18% sobre el total (entre 54 i 41 respostes). La 

Floresta reuneix només un 11% de respostes (32), i on menys respostes hi ha hagut és el barri 

de les Planes (5%, 14 respostes). 

Preocupacions de la ciutadania  

El 67% de les persones que han respost al qüestionari afirmen estar “totalment” o “força” 

d’acord amb el fet que a Sant Cugat hi ha desigualtats entre dones i homes.  Un 25% diu que hi 

està “poc d’acord” i un 8% “gens d’acord”. Per tant, clarament hi ha una percepció de 

desigualtats majoritària en les respostes. 

Figura 6. A nivell general diries que al municipi de Sant Cugat hi ha desigualtats entre dones i 

homes 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021. 

Si analitzem els resultats desglossats per identitat de gènere, veiem que es percep més la 

desigualtat entre les dones cis que han contestat (el 72% de les dones cis està totalment o força 
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d’acord, 141 respostes) que entre els homes cis (el  58% dels homes cis, 59 respostes). I de les 8 

persones amb identitats no normatives que han respost el qüestionari, 4  estan “totalment 

d’acord” amb que hi ha desigualtats entre dones i homes i 2 força d’acord.   

El qüestionari a la ciutadania revela que un 16% de les persones (48 respostes) que han contestat 

està “totalment d’acord” amb que al municipi de Sant Cugat les persones lesbianes, gais i 

bisexuals pateixen discriminacions a causa de la seva orientació sexual, i que un 38% hi està 

“força d’acord” (115 respostes). És a dir, el 54% de les respostes expressen una percepció de 

discriminacions, 13 punts percentuals menys que en el cas de les desigualtats entre dones i 

homes. També és cert que un percentatge prou ampli, un 36% (111 respostes), afirma estar “poc 

d’acord” amb aquesta afirmació (i un 10% “gens d’acord”).  

 

Figura 7. A nivell general diries que al municipi de Sant Cugat les persones lesbianes, gais i 

bisexuals  pateixen discriminacions a causa de la seva orientació sexual 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021. 

Si es desglossen aquests resultats i es creuen amb l’orientació sexual de les persones que han 

respost, és interessant veure que, la percepció de discriminació s’expressa com a més alta en les 

dones lesbianes (38% “totalment d’acord” i 23% “força d’acord”) i en les persones bisexuals 

(21% “totalment d’acord” i 54% “força d’acord”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalment 
d’acord…

Força 
d’acord

38%

Poc 
d’acord

36%

Gens 
d’acord

10%



 

140 
 

Figura 8. A nivell general diries que al municipi de Sant Cugat les persones lesbianes, gais i 

bisexuals  pateixen discriminacions a causa de la seva orientació sexual? 

Distribució de la resposta segons la orientació sexual, en percentatge 

 
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021. 

La preocupació per les discriminacions que pateixen les persones trans sembla ser molt alta 

entre les persones que han respost al qüestionari. Un 29% de les respostes afirma estar 

“totalment d’acord” (88 respostes) que al municipi de Sant Cugat les persones trans pateixen 

discriminacions a causa de la seva identitat de gènere. Això sumat a les respostes “força d’acord” 

(34%, 104 respostes) dona un total del 63% de les respostes (gairebé el mateix percentatge que 

en el cas de la percepció de desigualtats entre dones i homes).  

Figura 9. A nivell general diries que al municipi de Sant Cugat les persones trans pateixen 

discriminacions a causa de la seva identitat de gènere 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari de ciutadania. Abril 2021. 

Si desglossem aquest punt per identitats, 4 de les 8 persones amb identitats no normatives (és 

a dir el 50%) diuen estar “totalment d’acord” amb l’afirmació i 1 més s’hi sent “força d’acord”. 
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Per contra, l’únic home trans que ha contestat no percep aquesta discriminació i es posiciona 

com a  “gens d’acord” amb l’afirmació.  

Mitjançant el qüestionari, s’ha volgut detectar el grau de preocupació en relació amb diferents 

situacions de desigualtat que es poden produir al municipi. Si ordenem les diverses situacions 

de desigualtat plantejades a la ciutadania segons la “molta preocupació” que cada situació 

genera, resulta el gràfic següent:22 

 

 

                                                           
22 No totes les persones han respost a tots els ítems, i això fa que en algun cas les respostes totals 
sumen menys de 305 (oscil·len entre 300 i 304). 
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Gràfic 3. Pensant en el municipi de Sant Cugat, expressa el grau de preocupació que cadascuna d'aquestes situacions 

de desigualtat et produeix 
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Analitzant les respostes, es veu que el grau de preocupació per les situacions de desigualtat 

proposades és molt alt. Totes les situacions excepte la darrera (n) presenten un grau de 

preocupació “molt alt” per a més del 50% de les persones, i si es suma la categoria “una mica de 

preocupació” es pot afirmar que totes les situacions excepte la darrera preocupen com a mínim 

al  70% de les persones que han participat en el qüestionari.  

Les preocupacions més clares i contundents són les que tenen a veure amb les violències 

masclistes:  

Punt a:  l’assetjament sexual a la feina (83% sent “molta preocupació”) 

Punt b: la violència de parella (83% sent “molta preocupació”) 

Punt d: el risc d’agressió de les noies en espais d’oci nocturn (77% sent “molta 

preocupació”) 

Punt e: la sensació d’inseguretat en algunes zones urbanes del municipi (76% sent 

“molta preocupació”).  

Un altre tema que genera molta preocupació és el major risc de pobresa de les dones grans 

(punt c), que genera “molta preocupació” en el 81% de les respostes. Les desigualtats laborals 

que pateixen les dones (punt f) reuneix aproximadament el 70% de respostes de “molta 

preocupació”.  

Hi ha altres qüestions que generen també “molta preocupació” en més del 60% de les respostes, 

com són els punts entre g.  i k. (inclosos). Entre aquests, els primers dos són el bullying 

homofòbic als esports (punt g.) i l’assumpció de les tasques de la llar i de les cures principalment 

per part de les dones (punt h.).   

Per últim,  es troben tres preocupacions per sota del 60% que són els obstacles de les dones per 

accedir a la vida pública i política del municipi (punt l), la incomoditat que les persones lesbianes, 

gais i bisexuals tenen en expressar la seva orientació sexual públicament (punt m) i la poca 

presència  de temàtiques i referents LGBTI a la programació cultural del municipi (punt n). 

Aquesta última situació sembla ser la que menys preocupa al conjunt de persones que han 

respost el qüestionari, però que així i tot, genera “molta preocupació” al  36% i “una mica de 

preocupació” al  34%. . Sumant els dos darrers valors arriba a preocupar al 69% de les persones 

que han fet el qüestionari.  

És interessant destacar que els temes vinculats a les qüestions LGBTI, en general, generen menys 

preocupació entre les persones que han contestat (el primer tema que es troba, el bullying 

homofòbic, està al punt f). Això ens diu que probablement  manca visibilització i consciència 

sobre aquestes temàtiques, i això fa que no es percebin com a majors preocupacions.  

De totes formes, tornant al que es deia al principi, és important recordar que, en general, tots 

els ítems generen un grau alt o mitjà de preocupació en la ciutadania que ha contestat.  

A continuació es presenta una taula amb les dades desglossades per cada ítem, per tal de poder 

identificar els diversos percentatges de preocupació que genera cada situació. 
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Gràfic 4. Grau de preocupació per cadascuna de les situacions. En percentatge. 

 

 

 

8.3. Annex 3: taules, gràfics, figures, cartells i fotos 
Taules: 

 Taula 1. Pressupost 2017-2021 àrea Igualtat, Feminismes i LGBTI 

 Taula 2. Dones ateses per SIAD (2018, 2019, 2020) 

 Taula 3. Nombre de consultes per àrees del SIAD (2018, 2019, 2020) 

 Taula 4. Franges d’edat dones ateses pel SIAD (2018, 2019, 2020) 

 Taula 5. Nivell d’estudis dones ateses pel SIAD (2018, 2019, 2020) 

Absoluts % Absoluts % Absoluts % Absoluts % Absoluts % Absoluts %

a, L’assetjament o agressions que poden patir les noies 

en els espais d’oci nocturn. 250 83% 33 11% 4 1% 11 4% 3 1% 301 100%

b. Les violències de parella que encara pateixen les 

dones, també en el cas de parelles joves i adolescents. 249 83% 31 10% 10 3% 9 3% 2 1% 301 100%

c. El major risc de pobresa que tenen les dones grans, ja 

que en molts casos perceben una pensió molt baixa (a 

causa del treball submergit, la bretxa salarial, el major 

percentatge de jornades parcials i la major taxa d’atur 

respecte als homes, etc.). 245 81% 35 12% 10 3% 9 3% 2 1% 301 100%

d. L’assetjament sexual que pateixen encara moltes 

noies i dones en les seves feines. 232 77% 41 14% 12 4% 11 4% 6 2% 302 100%

e. La sensació d’inseguretat que senten les dones i les 

noies quan passen per algunes zones del municipis de 

nit (i la limitació de moviment que això suposa). 229 76% 47 16% 12 4% 11 4% 1 0% 300 100%

f. Les desigualtats laborals que encara avui en dia viuen 

les dones al municipi (contractes més curts, jornades 

reduïdes, salaris més baixos, segregació en sectors més 

precaritzats…). 215 72% 44 15% 21 7% 16 5% 4 1% 300 100%
g. El bullying homofòbic que pateixen els nois a l’esport 

quan se surten de l’estereotip de masculinitat 

tradicional. 206 68% 53 18% 20 7% 16 5% 6 2% 301 100%
h. L’assumpció principalment per part de les dones de 

les tasques de la llar i de cura de les persones 

dependents 199 66% 64 21% 21 7% 13 4% 4 1% 301 100%

i. La falta de perspectiva coeducativa transversal (que 

promou la diversitat i qüestiona els estereotips 

tradicionals sobre masculinitat i feminitat) als diversos 

graus d’ensenyament. 192 64% 51 17% 29 10% 24 8% 5 2% 301 100%

j. La precarietat laboral que pateixen les treballadores 

de la llar i de les cures (en la seva gran majoria dones 

migrades). 190 63% 69 23% 22 7% 13 4% 10 3% 304 100%

k. La discriminació que pateixen les dones trans al món 

laboral sobretot en treballs de cara al públic. 185 61% 58 19% 23 8% 22 7% 13 4% 301 100%

l. Els majors obstacles que viuen les dones al participar 

en la vida social i política del municipi (disponibilitat de 

temps, dinàmiques de poder, etc.). 168 56% 67 22% 39 13% 23 8% 3 1% 300 100%

m. La incomoditat que encara senten les persones 

lesbianes, gais i bisexuals a l'expressar la seva 

orientació sexual en públic. 158 52% 86 28% 27 9% 23 8% 10 3% 304 100%

n. La poca presència de temàtiques i referents LGTBI a 

la programació cultural del municipi. 108 36% 102 34% 47 16% 34 11% 10 3% 301 100%

Poca 

preocupació

Gens de

preocupació No ho sé Total general

Pensant en el municipi de Sant Cugat, expressa 

el grau de preocupació que cadascuna 

d’aquestes situacions de desigualtat et produeix 

Molta 

preocupació

Una mica 

de preocupació
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 Taula 6. Nacionalitat dones ateses pel SIAD (2018) 

 Taula 7. Denuncies presentades (2020) 

 Taula 8. Dades Línia 900 900 120  (2018, 2019, 2020) 

 Taula 9. Atencions SIAD (2018, 2019, 2020) 

 Taula 10. Recursos de protecció a les dones (2018, 2019, 2020) 

 Taula 11. Atencions per LGBTI-fòbies al SAI (2018, 2019, 2020) 

 Taula 12. Resultats percepció ciutadania sobre el coneixement del SIAD per barri 

 Taula 13. Resultats percepció ciutadania sobre el coneixement del SAI per barri 

   Taula 14. Resultats percepció ciutadania sobre coneixement del SIAD per franges 

d’edat 

 Taula 15. Resultats percepció ciutadania sobre coneixement del SAI per franges d’edat 

 Taula 16. Resultats percepció ciutadania sobre coneixement del SIAD per nacionalitat 

 Taula 17. Resultats percepció ciutadania sobre coneixement del SAI per nacionalitat 

 Taula 18. Participació als consells i taules, desglossada per gènere 

 Taula 19. Participació en reunions dels espais de participació i processos participatius 

puntuals segons gènere   

 Taula 20. Àrees participants en el Grup Motor 

 Taula 21. Entrevistes en profunditat 

 Taula 22. Àrees participants Grup focal intern 

 Taula 23. Entitats participants Grup focal ciutadania 

Gràfic: 

 Gràfic 1. Edat 

 Gràfic 2. Barri.  

 Gràfic 3. Pensant en el municipi de Sant Cugat, expressa el grau de preocupació que 

cadascuna d'aquestes situacions 

 de desigualtat et produeix 

 Gràfic 4. Grau de preocupació per cadascuna de les situacions. En percentatge. 

Figures: 

 Figura 1. A Sant Cugat existeix el SIAD: Servei d’Informació i Atenció a les Dones, on 

també es fa atenció a casos de violència masclista. El coneixes? 

 Figura 2. A Sant Cugat existeix el SAI: Servei d’Atenció Integral LGBTI, que acompanya i 

assessora persones LGBTI, familiars i professionals. El coneixes? 

 Figura 3. Com et defineixes? 

 Figura 4. Orientació sexual 

 Figura 5. Lloc de naixement  

 Figura 6. A nivell general diries que al municipi de Sant Cugat hi ha desigualtats entre 

dones i homes 

 Figura 7. A nivell general diries que al municipi de Sant Cugat les persones lesbianes, 

gais i bisexuals  pateixen discriminacions a causa de la seva orientació sexual 

 Figura 8. A nivell general diries que al municipi de Sant Cugat les persones lesbianes, 

gais i bisexuals  pateixen discriminacions a causa de la seva orientació sexual? 

Distribució de la resposta segons la orientació sexual, en percentatge 

 Figura 9. A nivell general diries que al municipi de Sant Cugat les persones trans 

pateixen discriminacions a causa de la seva identitat de gènere 

Cartells: 
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 Cartell 1. Activitats al voltant del 8 de març 2021 

 Cartell 2. Campanya nadalenca de joguines lliures de sexisme 2020 

 Cartel 3.Presentació SIAD 

 Cartell 4. Elaboració de Protocol Municipal d’abordatge de les violències sexuals als 

espais d’oci (2021) 

 Cartell 5. Campanya “El masclisme mata. Barrem-li el pas 2020 

 Cartells. 6, 7 i 8. Campanya contra la LGBTI-fòbia 17 de maig 2020 

 Cartell 9. Missatge a la façana de l’Ajuntament (2020) 

 Cartell 10. Presentació SAI 

 Cartell 11. Assemblea oberta LGTBI+ 

Fotos: 

 Foto 1. Campanya ‘Sant Cugat, Orgullosa i diversa’ 2020 

 Foto 2. Campanya “només el Sí és Sí” 2019 

 

8.4. Annex 4: material analitzat 
Material de l’Ajuntament de Sant Cugat 

Material general 

 Pla d’Actuació Municipal Ajuntament de Sant Cugat (2020-2023). 

 Organigrama político directiu 2019-2023. 

 Baròmetre Inclusiu de Sant Cugat del Vallès (2020). 

 Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023). 

 42a onada de l’Observatori Sociològic de Sant Cugat (2020). 

Àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI 

 III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Sant Cugat del Vallès (2018-2021) 

 Diagnosi LGBTI de Sant Cugat (2018). 

 Memòries àrea d’Igualtat, Feminismes i LGBTI (2018, 2019, 2020). Complementades 

per dades sobre atencions realitzades, pressuposts 2017-2020, acció grupal amb dones 

i Far de Colors. 

 Pla Intern d'Igualtat de Gènere (2012-2015). 

 Guia de coresponsabilitat: qui fa què? (2013). 

 Informació de la línia 900 900 120 (ICD). 

 Protocol  local per l’abordatge integral de la violència masclista en l’àmbit de la parella 

(2019). 

 Protocol d’actuació davant la violència sexista en espais d’oci nocturn. 

 Protocol Municipal d’abordatge de les violències sexuals als espais d’oci (2021). 

 Protocol davant les violències masclistes a la Floresta. 

Cossos de seguretat 

 Informació denuncies Pl i MMEE (2020). 

Infància i Joventut 

 Pla local d’Infància i adolescència de Sant Cugat del Vallès (2020-2023). 

 Pla Local de Joventut de Sant Cugat del Vallès (2020-2023). 

http://185.100.180.110/files/651-17075-fitxer/Pla_Estrategic_de_Subvencions-2020_2023.pdf
https://www.santcugat.cat/files/651-16163-fitxer/ObservatoriSociologic_febrer2020_200429.pdf
https://www.santcugat.cat/files/651-14309-fitxer/III%20PLA%20D'IGUALTAT_SANTCUGAT.pdf
https://www.santcugat.cat/files/651-16693-fitxer/protocol_violencia_parella%202.pdf
https://www.santcugat.cat/files/651-16991-fitxer/Protocol_Violencies_Sexuals_SantCugat_20210325.pdf
https://www.santcugat.cat/files/651-16880-fitxer/PLIA_Sant%20Cugat_novembre2020.pdf
https://aj.santcugat.cat/web/plj-2020-2023
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Educació 

 Pla de dinamització educativa (PDE).  

 Fitxes dels tallers de promoció de relacions igualitàries i dades alumnat participant.  

 Fonaments educatius del Pla de Dinamització educativa de Sant Cugat. 

Ocupació i empreses 

 Memòries Servei Ocupació Municipal (2018, 2019, 2020) i indicadors 2018-2019.  

 Dades promoció econòmica per gènere (2020). 

Salut 

 Pla de prevenció de riscos i promoció de la salut en relació al consum de drogues i l’ús 

de pantalles (2020-2024). 

Esports 

 Pla Estratègic de l'Esport de Sant Cugat del Vallès (2017-2026).  

 Enquesta d’hàbits esportius a Sant Cugat del Vallès (2019). 

Cultura 

 Pla de Cultura de Sant Cugat (2006). 

 Programació cultural De Prop març-juny 2021. 

Participació 

 Programes de barri pressupost participatiu (2020-2021). 

 Convocatòria 2020 i bases específiques per l'atorgament de subvencions en règim de 

competència competitiva adreçades al foment de projectes, activitats i serveis 

d'utilitat pública i interès social (2020). 

 Convocatòria i bases reguladores especifiques per l’atorgament d’ajuts econòmics 

previstos en el marc de les mesures socioeconòmiques urgents i de suport al teixit 

associatiu esportiu, cultural i juvenil de Sant Cugat del Vallès afectat econòmicament 

per la Covid-19 (2020). 

 Informe Marxes Exploratòries Col·lectiu Punt 6 (2019). 

 Síntesi necessitats i propostes marxes exploratòries (2019). 

 Dades participació Consells i Taules.  

 Text refós reglament de participació ciutadana (2017). 

 Coordinadora sociocultural Mira-Sol “Programa de sensibilització sobre la violència 

masclista. 

Urbanisme 

 Diagnosi Pla de mobilitat del municipi (2014). 

Comunicació 

 Revista Som Sant Cugat (desembre 2019, juliol 2020 i desembre 2020).  

Serveis socials 

 Dades usuaris i usuàries Espais Joves.  

 

https://www.santcugat.cat/web/pla-de-dinamitzacio-educativa
https://www.santcugat.cat/files/651-14094-fitxer/Fonaments%20Educatius%20PDE.PDF
https://dona.santcugat.cat/files/651-16581-fitxer/PlaPrevencioRiscosiPromocioSalutConsumDroguesiUsPantalles2020-2024_201021.pdf
https://dona.santcugat.cat/files/651-16581-fitxer/PlaPrevencioRiscosiPromocioSalutConsumDroguesiUsPantalles2020-2024_201021.pdf
https://santcugat.cat/files/651-16808-fitxer/2.%20Pla%20Estrategic%20Esport%20SCV%20-%20Volum%202.pdf
https://www.santcugat.cat/files/29-1-document/PlaCulturaSantCugat.pdf
https://decidim.santcugat.cat/processes/pressupostosparticipatius?participatory_process_slug=pressupostosparticipatius
https://www.santcugat.cat/web/pla-de-mobilitat
https://www.santcugat.cat/web/somsantcugat
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Material associacions 

 Campanya #Ignorades #Invisibilitzades sobre programació Petits Camaleons d’Hora 

Bruixa i Adventícies (2020).  

 Campanya Jugar en igualtat, jugar en llibertat d’Hora Bruixa i Escoles Coeducatives 

(2020). 

 Campanya Cos i ficció d’Escoles Coeducatives (2021) 

 

Bibliografia consultada 
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Catalunya 2020.  
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https://och.cat/wp-content/uploads/2020/06/Estat-de-lLGTBI-f%C3%B2bia-a-Catalunya-2019-FINAL-INTERACTIVO-.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/esenciales-sin-derechos-informe-completo.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/esenciales-sin-derechos-informe-completo.pdf
https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/Observatori/03_dossiers_estadistics/Dossier_estadistic_Dones_Esport_Definitiu_v2.pdf
https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/Observatori/03_dossiers_estadistics/Dossier_estadistic_Dones_Esport_Definitiu_v2.pdf
https://llibreria.diba.cat/cat/libro/guia-per-a-l-elaboracio-de-plans-locals-lgbti_58592
https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/Observatori/03_dossiers_estadistics/DOSSIER_8M_2020.pdf
https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/Observatori/03_dossiers_estadistics/DOSSIER_8M_2020.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/112461
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/112461
http://www.ccvoc.cat/fitxer/8930/Salaris_2018%20%28Edici%C3%B3%202020%29.pdf

