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1. ANTECEDENTS DEL SERVEI: 

La Cerdanya, al 2010, era de les poques comarques que no disposava d’un 

servei adreçat a les dones. Aquesta necessitat, i l’interès mostrat per part de 

les associacions del territori, va fer que el 20 d’agost d’aquell mateix any es 

posés en marxa el nou Servei d’Informació i Atenció a les Dones a la comarca, 

amb la signatura del Contracte Programa 2010.  

El primer any posada en funcionament, la tasca del SIAD va ser la de  donar-se 

a conèixer per tota la comarca.  Es van dedicar tots els esforços a situar el 

servei dintre de la xarxa de serveis del territori amb l’objectiu principal 

d’esdevenir un referent més a nivell comarcal en matèria de polítiques de 

dones.  

El 2011 va ser l’any d’inici en la consolidació del servei, amb un augment de 

l’activitat en tots els nivells d’actuació dels què disposem, incrementant el 

nombre de dones ateses, iniciant projectes nous i col·laborant amb més agents 

del territori.  

En aquest any 2012 hem continuat treballant per aquesta consolidació i perquè 

el servei esdevingui un punt de referència per  a les dones de la comarca. 

Volem oferir un espai dinàmic i resolutiu, així com a promotor d’activitats 

d’acord amb les necessitats i demandes de les dones del territori. 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones és un servei públic, gratuït i 

confidencial format per un equip de professionals especialitzats amb l’objectiu 

principal d'informar, assessorar i orientar sobre tots aquells temes, serveis, 

activitats, ajuts i recursos d'interès per a les dones de la Cerdanya.   

El SIAD de la Cerdanya està ubicat en un dels despatxos de l'àrea de Serveis 

Socials del Consell Comarcal de la Cerdanya, situat al centre de Puigcerdà. Un 

espai privat que garanteix la màxima confidencialitat en l'atenció de les dones 
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usuàries. 

 

2.1- Objectius del SIAD: 

. Oferir un espai d'acollida i de referència per a les dones i els seus drets. 

. Informar dels recursos comunitaris d’atenció sanitària, social, legal, laboral 

i afavorir-ne l’ús per part de les dones. 

. Oferir assessorament jurídic i psicològic a les dones que ho sol·licitin. 

. Promoure xarxes de relació positiva i ajuda mútua, treballant amb la 

comunitat i el teixit associatiu femení. 

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

violència masclista. 

. Treballar coordinadament amb tots els serveis i organismes per aconseguir 

l’abordatge integral de la violència masclista. 

. Actuar com a observatori de la realitat de les dones de la comarca i 

participar en la definició de les línies prioritàries d'intervenció en els 

plans o programes de polítiques de dones. 

. Realitzar activitats de sensibilització social en matèria de gènere i igualtat. 

 

2.2- Població destinatària: 

A totes les dones de la comarca de la Cerdanya. 

Als/les professionals, com entitats i associacions, que treballen en la lluita per 

la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

 

2.3- Serveis especialitzats del SIAD: 

- ASSESSORAMENT JURÍDIC: Servei presencial, gratuït i confidencial que 

assessora i orienta sobre assumptes jurídics d’interès per a les dones, 

principalment sobre temes de separacions, custòdies d’infants, incompliments 

de pensions i règims de visites, agressions sexuals i violència contra les dones. 
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També, inicia els tràmits per a l’obtenció de la justícia gratuïta en tot es temes 

jurídics sobre els quals les dones necessitin obtenir una defensa dels seus 

drets. 

Aquest any 2012 (gener –desembre) hi ha hagut 13 atencions realitzades pel 

servei d’assessorament jurídic amb consultes relatives a:  separacions, 

violència de gènere, mesures sobre menors, drets laborals, etc.  

 

- ATENCIÓ PSICOLÒGICA: Servei presencial i gratuït d’atenció psicològica 

per orientar i assessorar les dones que ho necessitin, i , de manera especial, 

les que passen per situacions de violència. Aquest servei s’ofereix com a 

resposta puntual i d’orientació cap a altres recursos, si és necessari. 

El servei d’atenció psicològica ha realitzat, en aquest 2012 (gener-desembre) 

19 atencions. 

 

2.4- Dies d’atenció i permanències a comarca: 

La dispersió geogràfica de la comarca i la manca d’una xarxa de transport 

públic suficient, dificulta a moltes persones l’accés a la capital de la comarca i 

als seus serveis. Per tal de garantir i facilitar l’accés al SIAD de totes les dones, 

s’ha establert uns dies de permanència pels principals municipis de la 

Cerdanya:  

- Alp: Ajuntament d’Alp. 1r dimecres de cada mes  

- Llívia: Ajuntament de Lívia. 2n dimarts de cada mes 

- Bellver de Cerdanya: Ajuntament de Bellver. 3r dimarts de cada mes 

- Martinet: Ajuntament de Martinet. 4t dimarts de cada mes 

A  Puigcerdà l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9h a 13h, excepte 

els dies d’atenció als altres municipis. 
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3. RESULTATS OBTINGUTS EN L’ASSESSORAMENT GENERAL: 

3.1- Nombre total de casos atesos: 

 

Nombre d’atencions realitzades 106 

Nombre de dones ateses 47 

Expedients nous oberts al 2012 32 

(Taula: Dades pròpies relatives a l’any 2012) 

 

El nombre total de dones ateses és de 47, però s’han realitzat un total de 89 

atencions entre aquestes dones, ja que en molts dels casos se n’ha fet un 

seguiment o se’ls ha resolt més d’una consulta o tema. En aquest 2012 s’han 

obert 32 expedients nous i , per tant, podem dir que continuem augmentant el 

nombre de casos any rere any, vers una consolidació progressiva del servei.   

 

3.2- Tipus i nombre de consultes rebudes: 

Com podem observar en el quadre següent, les temàtiques sobre les que més 

consulten les dones de la Cerdanya són aquelles relacionades amb els 

aspectes legals i especialment les relatives a divorcis i mesures sobre menors.  

També s’han tramitat, des del servei, moltes sol·licituds de justícia gratuïta 

perquè les usuàries sense recursos suficients poguessin dur a terme aquests 

tràmits legals.   

Les segueixen les consultes relacionades amb situacions de violència de 

gènere o la demanda principal és l’assessorament legal, el suport psicològic i, 

en alguns casos, informació sobre ajuts econòmics per a les víctimes. A 

continuació hi han les consultes d’àmbit social, sobretot les relacionades amb 

prestacions econòmiques i temes d’estrangeria. Al mateix nivell estarien les 

consultes relacionades amb aspectes laborals. 
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Tipus de consulta  Nº 

consultes 

Jurídica Divorci / Separació 13 

 Custòdia fills / Conveni regulador 13 

 Incompliment de sentència 3 

 Justícia gratuïta 21 

 Altres 6 

 Total 56 

Laborals Demanda de feina 2 

 Informació jurídica laboral 4 

 Total 6 

Social Estrangeria 5 

 Habitatge 1 

 Prestacions i ajuts  7 

 Situacions d’urgència 1 

 Total 14 

Violència Violència psicològica i/o física 12 

 Total 12 

Psicològica Conflictes familiars 1 

 Orientació psicològica general 9 

 Total 10 

(Taula: Dades pròpies relatives a l’any 2012) 

 

3.3- Distribució de les usuàries segons l’edat 

Segons les dades de la següent taula, la majoria de dones que acudeixen al 

servei es troben entre els 30 i els 45 anys (un 74,4 %), seguides per les dones 

d’entre 18 i 29 anys, que representen el 12,8 % del total. Per últim, les menys 

representades amb un percentatge de 6,4 % són les dones majors de 45 anys. 
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El nombre de dones entre els 18 i 29 anys i les majors de 45 anys han 

disminuït respecte l’any anterior. En canvi, el nombre de dones entre 30 i 45 

anys ha augmentat significativament respecte el 2011.    

 

ANY Entre 18 i 29 anys Entre 30 i 45 anys Més de 45 anys No hi ha dades 

2011 13 (31,0%) 20 (47,6%) 6 (14,3%) 3 (7,1%) 

2012 6 (12,8%) 35 (74,4%) 3 (6,4%) 3 (6,4%) 

(Taula: Dades pròpies relatives a l’any 2011-2012) 

 

3.4- Distribució de les usuàries segons país d’origen 

 Nacionalitat espanyola Nacionalitat d’altres 

països 

2011 11 (26,2%) 31 (73,8%) 

2012 13 (27,7%) 34 (72,3%) 

(Taula: Dades pròpies relatives a l’any 2011-2012) 

 

Al 2012, el 72,3 % del total de dones ateses són d’origen migrat, respecte el 

27,7 % d’usuàries d’origen autòcton.  

 

3.5- Distribució de les usuàries d’origen migrat, segons nacionalitat 

En la següent taula podem observar quins són els països d’origen d’aquestes 

dones migrades. La gran majoria provenen de països llatinoamericans i, de 

manera significativa, de Bolívia. 

 

Pais d’origen Nº d’usuàries 

Bolívia 19 

Brasil 2 

Perú 1 
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Equador 2 

Rep. Dominicana 2 

Argentina 1 

Uruguai 2 

Gàmbia 1 

Marroc 1 

Romania 2 

Portugal 1 

(Taula: Dades pròpies relatives a l’any 2012) 

 

3.6- Font de derivació 

 

Font de derivació Nº d’usuàries 

Iniciativa pròpia 25 

Mossos d’Esquadra (Oficina 

d’atenció a la víctima) 

7 

Serveis Socials (Atenció 

primària) 

9 

Hospital (Atenció Primària) 3 

Altres 3 

(Taula: Dades pròpies relatives a l’any 2012) 

 

Com veiem en la taula anterior, el nombre de casos que acudeixen al servei per 

iniciativa pròpia ha estat de 25 dones, essent aquesta la via d’accés principal, 

representant un 53,2% del total. La següent via d’accés és de Serveis Socials 

amb un percentatge del 19,1%. La tercera via d’accés seria a través de la 

Oficina d’atenció a la víctima de Mossos d’Esquadra (14,9%), seguit de l’àrea 

d’atenció primària de l’Hospital de Puigcerdà (6,4%). 
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4- ACTUACIONS IMPULSADES PEL SERVEI 

A continuació farem una exposició de quines han estat les actuacions i 

activitats impulsades des del SIAD, d’acord amb els objectius fixats pel servei 

 i en relació amb els eixos previstos en el Pla de polítiques de dones de la 

Cerdanya (2010-2014). 

4.1- Suport a les associacions de dones 

El SIAD ha ofert suport tècnic a les associacions de dones existents a la 

comarca en la realització d’activitats, d’acord amb l’eix 1 del Pla de polítiques 

de dones consistent en la visibilització i participació femenina, per tal de 

fomentar el teixit associatiu femení com a eina de participació i relació entre les 

dones de la comarca. 

 

Des del SIAD s’ha mantingut el contacte amb les associacions de dones del 

territori al llarg de l’any, oferint el nostre suport, informant sobre les 

convocatòries de subvencions per part de la Generalitat i sobre les activitats 

que s’han anat duent a terme des del servei. També hem assistit als actes que 

l’Associació de Dones de la Cerdanya i l’Associació de Dones del Món Rural 

Cerdà van organitzar, de forma separada, en motiu del Dia Internacional de la 

Dona. 

 

4.2- Actuacions Formatives 

Per tal d’oferir suport tècnic a les entitats de dones existents al territori  i 

fomentar-ne la creació de noves, des del SIAD es va organitzar el Curs de 

formació: "Presència a Internet i Identitat Digital". Un curs totalment gratuït 

adreçat a entitats i grups de dones que tinguessin interès per les noves 

tecnologies i volguessin fomentar la seva presència a Internet com a agrupació. 
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El curs es va dur a terme en una de les sales del Consell Comarcal de la 

Cerdanya i es va distribuir en 8 sessions, el dimarts i dijous de 9.30 a 13.30h, 

amb una durada total de 32 hores  

El contingut del curs va ser el següent: 

 Presència a Internet 

o Gmail, correu i altres aplicacions del compte de correu 

o Publicar a Internet: els Blocs (Blogger i Wordpress) 

 Preparar continguts propis 

o Nocions bàsiques de manipulació d’imatge i foto (Gimp) 

o Presentacions de diapositives (albums web de Picasa) 

o D’imatge fixe a vídeo (MovieMaker, Picassa 3) 

o Nocions bàsiques de vídeo (Youtube i edició on line) 

 Difondre els continguts: 

o Xarxes Socials (Facebook i Twitter) 

o Interrelació de Xarxes i Blocs 

Al curs de formació hi van assistir 14 alumnes a qui se’ls va facilitar, al final del 

curs, un qüestionari  (Annex 1) per obtenir dades sobre el perfil de les 

participants i la seva valoració qualitativa del curs. 

De la mostra obtinguda entre les participants (11 van respondre al qüestionari) 

en podem extreure que la mitjana d'edat era de 46 anys. Totes elles tenien 

estudis: 4 amb estudis secundaris i 7 amb estudis superiors (diplomades o 

llicenciades). La majoria eren treballadores per compte propi, 3 en situació 

d'atur, 1 jubilada i 1 treballadora per compte d'altri. El seu lloc de residència és: 

6 de Puigcerdà i la resta d'alguns dels municipis de la comarca (Age, Alp, 

Bolvir, Arànser...) 
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Pel que fa a l’apartat de valoració del curs els resultats van ser els següents: 

1. ORGANITZACIÓ DEL CURS 

El curs ha estat ben organitzat: 

1 2 3 4 

  2 9 

El nombre d’alumnes del grup ha estat adequat per al desenvolupament del 

curs: 

1 2 3 4 

   11 

2. CONTINGUTS I METODOLOGIA D’IMPARTICIÓ 

Els continguts del curs s’han ajustat al programa: 

1 2 3 4 

  2 9 

Els continguts del curs s’han ajustat a les meves necessitats formatives: 

1 2 3 4 

  2 9 

3. DURACIÓ HORARI 

La durada del curs ha estat suficient segons els objectius i contingut del 

mateix: 

1 2 3 4 

 3 3 5 

4. FORMADORS  

La forma d’impartir o tutoritzar el curs ha afavorit l’aprenentatge: 

1 2 3 4 

   11 

5. MITJANS DIDÀCTICS 

La documentació i els materials lliurats són comprensibles i adequats: 
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1 2 3 4 

  2 9 

6. GRAU DE SATISFACCIÓ GENERAL AMB EL CURS 

Hi ha hagut una combinació adequada de teoria i aplicació pràctica: 

 

1 2 3 4 

   11 

 

 

La difusió d’aquesta activitat es va realitzar a través de cartells informatius 

distribuïts per tota la comarca (Annex 2) i de l’enviament d’e-mails a les 

diverses associacions i entitats del territori. També es va anunciar l’activitat a 

dues de les revistes gratuïtes de la comarca: Panxing i Reclam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto 1: Moment del desenvolupament del curs) 
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4.3- Activitats lúdiques 

Des del SIAD es va organitzar una sessió de contes per adults titulat “De 

Fades, Fetilleres i Heroïnes”, a càrrec de l’actriu i narradora Merche 8A. Un 

espectacle d’una hora  i mitja aproximadament, on la narradora ens convidava 

a fer un recorregut per la història amb perspectiva femenina, començant per 

Eva fins als nostres dies. Contes màgics, perversos, poètics, quotidians, que 

ens parlen i ens expliquen de Fades, Fetilleres i Heroïnes. 

 L’activitat es va dur a terme a les biblioteques de tres municipis de la comarca: 

- Alp: dilluns 11 de juny a les 20h a la Sala de Lectura (Plaça del Casino) 

- Bellver: dimarts 12 de juny a les 20h a la Biblioteca del Centre Cívic Escoles 

Velles    

- Puigcerdà: divendres 15 de juny a les 20h30 a la Biblioteca Comtat de 

Cerdanya (Claustre, 12)   

 

5. ACTUACIONS ON COL·LABORA EL SIAD 

Les actuacions i activitats dutes a terme amb la col·laboració del SIAD, d’acord 

amb els objectius fixats pel servei  i en relació amb els eixos previstos en el Pla 

de polítiques de dones de la Cerdanya (2010-2014). 

5.1- Sessió Informativa sobre la Nova Regulació en la Seguretat Social de 

les Persones Treballadores de la Llar 

La nova regulació de les persones treballadores de la llar ha introduït molts 

canvis i novetats respecte a les condicions de contractació, d’imports de salaris, 

de pagament de baixes per malaltia o accident i de la seva tramitació. 

 
Per tal de donar a conèixer el nou marc legal que regula l’activitat de les 

persones treballadores de la llar, i facilitar tota la informació necessària s'han 

ofert xerrades informatives que anirà a càrrec del Departament Laboral de 

l’Agència Coll d’Alp. 
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Per tal d’arribar al major nombre de persones, es van fer xerrades en tres 

municipis de la comarca: 

 
- Puigcerdà: dimarts, 8 de maig a les 19h30 a l’Arxiu Comarcal 
(Passeig 10 d’Abril, 2  2n) 
- Alp: dimarts 15 de maig a les 19h30 a la Sala de Lectura (Plaça del 
Casino) 
- Bellver: dimarts 22 de maig a les 19h30 al Centre Cívic   
 

 
(Foto 1: Moment de la xerrada duta a terme a Puigcerdà) 

 
(Foto2: Moment de la xerrada duta a terme a Alp) 
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(Foto 3: Moment de la xerrada duta a terme a Bellver de Cerdanya) 

 

5.2- Taller: Eines i habilitats per a la recerca de feina 

A continuació recollim el desenvolupament del taller: Eines i habilitats per a la 

recerca de feina organitzat pel Consell Comarcal de la Cerdanya i el Centre 

Acadèmic System amb la col·laboració del Departament de Benestar Social i 

Família.  

El curs ha tingut una durada de 20 hores impartides els dies 28 i 30 de maig i 

4,6 i 11 de juny, de 9:00 a 13:00h al Centre Acadèmic System.  

El grup estava integrat per 20 alumnes que es trobaven, la gran majoria, en 

situació d’atur. Es tractava d’un col•lectiu amb necessitats reals de formació.  

 

El grup estava format, com ja s’ha esmentat, majoritàriament, pel col·lectiu de 

persones en situació d’atur. Malgrat aquesta característica comuna, els perfils 

eren diferents:  

- persones que cercaven la primera feina  

- persones que volien reincorporar-se a l’activitat laboral  

- persones que es trobaven amb especials dificultats i mancances de diferent 

tipologia en el seu accés al mercat laboral  
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Pel que fa a l’edat, el grup també era força heterogeni si bé era nombrós el 

col·lectiu de persones entre 35 -50 anys. Pel que fa al sexe, bona part de 

l’alumnat eren dones.  

La metodologia utilitzada a les classes ha conjugat la vessant teòrica i la 

pràctica :  

- contingut teòric: orientat a la presentació de continguts i el debat i 

consolidació d’aspectes necessaris per a l’elaboració de la tasca grupal.  

- contingut pràctic: orientat a debatre i posar en comú els aspectes treballats 

per tal de facilitar l’adquisició d’habilitats i la interiorització de conceptes per a la 

seva aplicació en qualsevol procés de recerca de feina.  

A cada alumne se li va entregar un dossier informatiu que recollia informació 

sobre els següents ítems:  

 

- Què vull fer?  

- On puc trobar feina?  

- El meu currículum  

- L’entrevista  

- La prova de selecció  

- El mercat laboral  

- Un negoci propi  

- Teletreball  

- Administracions públiques  

- Col·lectius amb dificultats especials.  
 

Juntament amb aquest compendi, va rebre una cartera amb material fungible 

necessari per al desenvolupament del curs (llibreta, bolígraf, llapis i goma ).  



 17 

Així mateix, dia a dia, se’ls van anar lliurant les activitats per a realització de les 

dinàmiques de grup.  

Els objectius inicials transversals d’aquest curs anaven encaminats a 

incrementar les condicions d’ocupabilitat aportant a l’alumnat tots aquells 

recursos imprescindibles per a la recerca activa de feina, analitzar les diferents 

millores a dur a terme i dotar l'alumne dels recursos instrumentals necessaris 

perquè es pogués adaptar millor al mercat laboral i als condicionants que 

seguidament s’esmenten i que exigeix el període de recerca eficient de feina :  

- millora de les aptituds i competències personals i professionals.  

- anàlisi d’ interessos i motivacions.  

- presa de consciència dels perfils que les empreses i els professionals 
requereixen i ofereixen.  

- identificació capacitats i limitacions a nivell laboral.  

- definició de l’objectiu professional.  

- avaluació dels punts forts i punts febles per al desenvolupament i millora 
professional.  

- planificació d’un pla d’acció per millorar i aconseguir els objectius propis.  
 

La consecució d’aquests objectius permet la identificació de les habilitats i el 

coneixement dels recursos necessaris en el procés de recerca de feina i, 

alhora, la seva utilització autònoma i eficient.  

 

Tenint en compte els objectius plantejats en l’anterior apartat, totes les activitats 

van tenir com a eix vertebrador la reflexió i el coneixement al voltant de 

capacitats i competències bàsiques en el procés de recerca i/o millora de feina : 

valors del treball (responsabilitat, compromís, flexibilitat, iniciativa, constància, 
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col·laboració, ètica professional, assumpció de riscos, respecte, autosuperació, 

etc.), canals per a la recerca de feina, l’entrevista personal, etc. Així mateix, es 

van treballar les diferents tipologies de currículum i la seva confecció, la presa 

de decisions, etc.  

La valoració del taller Eines i habilitats per a la recerca de feina és positiva ja 

que els alumnes han mostrat al llarg de totes les sessions formatives una gran 

predisposició i interès. Aquesta metodologia de treball ha permès la posada en 

comú de diferents experiències i punts de vista que han dotat el curs d’un ampli 

ventall informatiu, arribar des de la realitat més propera i no des d’un 

enfocament massa teòric i feixuc.  

Els alumnes disposen ara d'una informació valuosa per a desenvolupar la seva 

tasca de recerca de feina.  

 

6. PARTICIPACIÓ EN L’ELABORACIÓ DEL "PROTOCOL PER A 

L’ABORDATGE DE LA VIOLÈNCIA A L'ALT PIRINEU I ARAN"  

Al 2003, conjuntament la Fundació Hospital de Puigcerdà, el Jutjat de Primera 

Instància, la policia de la Generalitat -Mossos d'Esquadra i l’àrea de serveis 

socials del Consell Comarcal de la Cerdanya treballen en el primer protocol per 

a l’abordatge dels casos de violència a la comarca. 

És l’any 2004, desprès de mesos treballant, que es formalitza el "Circuit 

d’actuacions comarcals en situacions urgents en l’àmbit de la violència de 

gènere". 

 

Amb l’entrada en vigor de la llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la 

violència masclista de la Generalitat de Catalunya ja ens porta a plantejar la 

revisió i actualització del circuit. Les dificultats burocràtiques en el procés de 

revisió i formalització van fer que no prosperes. 
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En compliment de l’acord pel qual s’aprova el procediment de coordinació 

institucional per al desplegament del circuit de l'Alt Pirineu i Aran per a 

l’abordatge de la violència masclista, signat a principis de juny del 2010, es 

celebra la primera Comissió tècnica de l'Alt Pirineu i Aran. Sorgeix de nou la 

necessitat de vetllar per la formalització del nou circuit. 

 

El mateix any, el Consell Comarcal de la Cerdanya aprova el Pla de Polítiques 

de Dones de la Cerdanya. 

El Pla s’estructura en 6 eixos;  entre aquests es contempla l’abordatge de la 

violència de gènere.  

L’eix  5 es dedicat a la Violència de gènere. Té com a objectiu general assolir 

una intervenció integral contra la violència masclista de forma coordinada entre 

totes les entitats i serveis dedicats a l’abordatge d’aquesta problemàtica.   

Es recullen les accions següents:  

- Promoure estratègies de prevenció i de sensibilització per a totes les formes i 

àmbits de la violència masclista 

- Millorar la coordinació de la xarxa de recursos per la protecció i suport a les 

víctimes de la violència masclista 

- Garantir l’accés de les dones als drets que els corresponen i garantir el 

coneixement dels serveis als que poden accedir. 

- Actualitzar el circuit d’actuació existent d’acord amb la nova normativa i al 

Protocol Marc promogut per l’ICD. 

 

Enguany, i tenint, en compte totes les indicacions i consideracions de la 

Comissió Tècnica i les accions recollides en el primer Pla de Polítiques de 

Dones de la Cerdanya s’ha consolidat el nou "Protocol d’actuacions comarcals 

en situacions urgent en l’àmbit de la violència masclista a la Cerdanya" inclòs 

en el Protocol per a l’abordatge de la violència a l'Alt Pirineu i Aran. 
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7. ANNEXOS 

Annex 1- Qüestionari de valoració del curs de formació “Presència a 

Internet i Identitat Digital”  
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Annex 2- Cartell i fulletó del curs de formació “Presència a Internet i 

Identitat Digital”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Annex 3- Cartell i fulletó de la sessió informativa sobre la nova regulació 

en la Seguretat Social de les persones treballadores de la llar 
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Annex 4- Cartell i fulletó de la sessió informativa sobre la nova regulació 

en la Seguretat Social de les persones treballadores de la llar 
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Annex 5- "Protocol per a l’abordatge de la violència a l'Alt Pirineu i Aran" 

inclou el  "Protocol d’actuacions comarcals en situacions urgent en 

l’àmbit de la violència masclista a la Cerdanya" 

 

 

 


