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1. INTRODUCCIÓ:
Des de la seva posada en marxa l’any 2010, el Servei d’Informació i Atenció a
les Dones de la Cerdanya s’ha convertit en l’eix vertebrador de les polítiques
d’igualtat de gènere a la comarca. L’actuació del servei s’emmarca en dues
línies de treball:
- Atenció directa (servei d’informació i atenció a les dones - SIAD). Servei
destinat a oferir eines i recursos a les dones a través d’informació, orientació i
assessorament sobre els seus drets, des de diferents àmbits per tal d’assolir
l’apoderament d’aquestes.
- Promoció de les polítiques d’igualtat de gènere a través del pla de polítiques
de gènere comarcal amb la finalitat d’assolir la igualtat de gènere.

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 usuàries.
El servei disposa d'una professional encarregada de les tasques definició,
planificació i acollida de les usuàries. Es la persona encarregada de fer la
primera acollida per informar, orientar i derivar, si s'escau, al Servei
d'Assessorament Jurídic i/o Psicològic o a qualsevol altre servei del territori o
recurs públic.
Aquesta professional és també l'encarregada d'impulsar el pla d’igualtat de
gènere comarcal i coordinar accions de sensibilització comunitària i activitats
adreçades a dones, a més d'afavorir la relació amb les entitats i grups de dones
existents al territori oferint-los el suport necessari en l'elaboració de les seves
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iniciatives.

2.1- Objectius del SIAD Cerdanya:


Oferir informació integral a les dones sobre els seus drets i l’exercici dels
mateixos.



Informació sobre recursos i serveis d’interès per a les dones en matèria
de salut, treball, habitatge… i fer-ne la derivació



Facilitar atenció i assessorament a situacions de discriminació per raó de
sexe



Col·laborar amb els grups i organitzacions de dones



Atenció a dones en situacions de violència masclista



Realitzar activitats de sensibilització social en matèria de gènere i
igualtat



Treball coordinat amb els diferents serveis i organismes per a
l’abordatge integral de la violència masclista

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.
S’ofereix informació, orientació i assessorament legal en:
DRET DE FAMILIA: processos de separació, de divorci, parelles de fet,
filiacions, adopcions, etc.
DRET PENAL: violència masclista, ordres de protecció, agressions, etc.
DRET LABORAL: maternitat, lactància, excedències, etc.
ALTRES: qualsevol situació d’abús que requereixi assessorament jurídic.
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MEDIACIÓ FAMILIAR: S’ofereix la possibilitat de fer una mediació familiar en
situacions de conflicte relacionats amb separacions, divorcis, problemes
relacionals entre germans o pares i fills, etc... sempre i quan no hi hagi una
situació de violència masclista.
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.
- ATENCIÓ PSICOLÒGICA: Suport psicològic adreçat a totes aquelles dones
que necessitin acompanyament i orientació en l’àmbit de les relacions
personals, laborals, familiars i /o intrapersonals. I atenció especialitzada per a
víctimes de violència masclista
3. RESULTATS OBTINGUTS EN L’ASSESSORAMENT GENERAL:
3.1- Nombre total de casos atesos:
Nombre d’atencions realitzades

401

Nombre de dones ateses

88

Expedients nous oberts al 2012

32

Expedients nous oberts al 2013

31

Expedients nous oberts al 2014

39

Expedients nous oberts al 2015

56

Expedients nous oberts al 2016

51

Expedients nous oberts al 2017

38

Expedients nous oberts al 2018

47

Expedients nous oberts al 2019

30

Expedients nous oberts al 2020

36

(Taula: Dades pròpies relatives a l’any 2012-2020)

El nombre total de dones ateses al 2020 és de 88, però s’han realitzat un total
de 401 atencions ja que en molts dels casos, especialment amb el servei
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d’atenció psicològica, se’ls fa varies atencions i un seguiment.
En aquest 2020 s’han obert 36 expedients nous. Mirant els anys anteriors,
podem dir que cada any es van obrint força expedients nous i això vol dir que el
servei es va donant a conèixer i es va consolidant progressivament any rere
any.
En la següent gràfica s’hi representa l’evolució del servei tant pel que fa al
nombre de dones ateses com el nombre de d’atencions realitzades. En ella s’hi
pot veure clarament l’evolució ascendent que ha viscut el SIAD Cerdanya des
de la seva posada en funcionament.
Evolució persones ateses des de l’obertura del servei:
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(Gràfica: Dades pròpies relatives a l’any 2010-2020)
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3.2- Tipus i nombre de consultes rebudes:
Com podem observar en el quadre següent des del servei d’informació i
orientació s’han atès un total de 157 consultes al 2020. Aquest servei és
l’encarregat de fer la primera atenció, seguiment i posterior derivació, si
s’escau, als serveis especialitzats o altres serveis externs.
D’altra banda, el Servei d’Atenció Psicològica va realitzar un total de 225
atencions.
I per últim, el Servei d’Atenció Jurídica va atendre 19 consultes al llarg de l’any.
Així doncs, veiem que són les consultes o atencions d’àmbit psicològic les més
demandades. En segon lloc tindríem aquelles consultes més relacionades amb
l’àmbit jurídic, principalment les relacionades amb els dret de família i
concretament les relatives a divorcis, mesures sobre menors i incompliments
de sentències.
També s’han atès consultes d’àmbit laboral sobretot les relacionades amb els
drets i deures però també hi ha hagut demandes d’orientació laboral i de feina.
En les consultes relacionades amb situacions de violència de gènere, la
demanda principal és l’assessorament legal, el suport psicològic i, en alguns
casos, informació sobre ajuts econòmics per a les víctimes.
Àmbit de l’atenció

Nº consultes

Informació i orientació (Coordinadora del servei)

157

Jurídic (Advocat)

19

Psicològic (Psicòloga)

225

Total

401
(Taula: Dades pròpies relatives a l’any 2020)
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3.3- Distribució de les usuàries segons l’edat
La següent gràfica ens mostra que la majoria de dones que venen al servei es
troben entre els 30 i els 45 anys. Aquesta franja d’edat sempre ha superat
considerablement a les altres al llarg dels anys. En menor proporció tenim a les
dones ateses entre 46 i 65 anys en una proporció que ha anat creixent i que es
manté estable. El segueix la franja d’entre 19 i 29 anys i, per últim, el grup
major de 65 anys.

Distribució per franja d'edat
1
16

21

De 19 a 29 anys
De 30 a 45 anys
De 46 a 65 anys
Més de 65 anys
47

(Gràfica: Dades pròpies relatives a l’any 2020)
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3.4- Distribució de les usuàries segons país d’origen
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(Gràfica: Dades pròpies relatives a l’any 2011-2020)

Com podem veure en aquesta taula des del 2011 el SIAD de la Cerdanya ha
atès sempre, en major proporció, a dones d’origen estranger. Però aquesta
situació va començar a canviar a partir del 2016 en la que les usuàries de
nacionalitat espanyola comencen a superar a les usuàries d’origen estranger.
A la Cerdanya la població de nacionalitat estrangera suposa el 15,52% de la
població total (Idescat : xifres provisionals a 1 de gener del 2020). Per tant, no
és d’estranyar que en una comarca petita com la Cerdanya el SIAD atengui a
tantes dones d’origen estranger. Això sense deixar de banda que el fet de
tractar-se d’una comarca petita, on tothom es coneix, fa que moltes dones de
nacionalitat espanyola siguin reticents a l’hora d’utilitzar el nostre servei.
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Creiem que el fet que a partir del 2016 la dinàmica hagi anat canviant és una
bona senyal de que s’està aconseguint que les dones de nacionalitat espanyola
no tinguin reticències a venir al servei.
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.
País d’origen

Nº d’usuàries

Bolívia

12

Brasil

3

Colòmbia

4

Camerun

1

Rep. Dominicana

1

Perú

2

Marroc

4

Perú

2

Romania

1

Hondures

1

Mèxic

1

Argentina

1

Xile

1

Rússia

1

Uruguai

1

Veneçuela

1

(Taula: Dades pròpies relatives a l’any 2020)

A la Cerdanya del total de població de nacionalitat estrangera el 14,67% és de
nacionalitat boliviana i el 13,07% de Colòmbia (Idescat : xifres provisionals a 1
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de gener del 2020). Per tant, no és d’estranyar que una gran part de les dones
estrangeres ateses siguin d’origen bolivià i colombià.

3.6- Distribució de les usuàries segons municipi de residència

Municipi

Nº Usuàries

Puigcerdà

68

Llívia

5

Alp

5

Urús

2

Bellver de Cerdanya

2

Das

1

Lles de Cerdanya

1

Queixans

1

Ger

1

Balltarga

1

Montellà i Martinet

1

(Taula: Dades pròpies relatives a l’any 2020)

3.7- Font de derivació

Font de derivació

Nº d’usuàries

Iniciativa pròpia

12

Mossos d’Esquadra (Oficina

10

d’atenció a la víctima)
Policia Local (Ajuntament

1

Puigcerdà)
Serveis Socials (Atenció

29

primària)
Hospital Cerdanya (Treballadora

8

social)

10

Fundació Hospital de Puigcerdà

4

(Treballadora social)
Serveis Especialitzats-CDIAP

1

Serveis Especialitzats-SIE

1

Serveis Especialitzats-EAIA

1

Altres

10

No consta
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(Taula: Dades pròpies relatives a l’any 2020)

Com veiem en la taula anterior, 29 són les dones que han estat derivades pels
Serveis Socials Bàsics, la xifra més significativa de totes. En segon lloc vindria
les dones que han acudit al servei per iniciativa pròpia, un total de 12 dones, fet
que ens indica que el servei és conegut a la comarca.
El nombre de casos que acudeixen al servei derivades del Grup d’Atenció a la
víctima de Mossos d’Esquadra ha estat de 10, essent aquesta la tercera via
d’accés principal. La quarta font de derivació principal és l’Hospital Cerdanya i
Fundació Hospital de Puigcerdà que, a través de les treballadores socials,
se’ns ha derivat un total de 12 usuàries. La raó per la qual MMEE, Serveis
Socials (Atenció Primària) i Hospital Cerdanya siguin les principals fonts de
derivació de casos és perquè són els 3 agents que participen a la comissió
interdisciplinària de treball i seguiment de casos de violència masclista i existeix
una coordinació constant de casos entre els professionals de les diferents
àrees.
Altres vies d’accés que apareixen a la taula és el CDIAP, un servei que també
es troba ubicat a l’àrea de Serveis Socials i que pot detectar casos susceptibles
de necessitar el SIAD. I, per últim, aquest 2020 es va atendre també un cas
derivat del nostre SIE de referència, situat a la Seu d’Urgell i d’EAIA.
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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.

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, 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.
Generalment col·laborem amb l’associació de Dones de la Cerdanya en els
actes que organitzen pel 8 de març o 25 de novembre. Aquest 2020, a causa
de la pandèmia, l’associació només va organitzar una concentració feminista a
la plaça de l’Ajuntament de Puigcerdà i el sopar.

4.2- Commemoració de diades importants
8 DE MARÇ DE 2020, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA: I TROBADA DE
DONES DEL MÓN RURAL DE CERDANYA - HOMENATGE A LES DONES
DEL MÓN RURAL
El 5 de març des del Consell Comarcal de la Cerdanya i en motiu del Dia
Internacional de la Dona, es va organitzar la I Trobada de Dones del Món Rural
de Cerdanya: “Homenatge a les dones del món rural”. L’acte va comptar amb la
col·laboració de l’Associació de Dones del Món Rural i es va celebrar a la sala
de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà amb els següents actes:
18.30 h - Benvinguda institucional
18.45 h - Presentació del Pla de polítiques de gènere de la Cerdanya
(2019-2012)
19.15 h - Taula d’experiències: Reptes i oportunitat de la dona rural a la
Cerdanya. Gràcies al testimoni de cadascuna de les ponents provinents

12

de diferents àmbits del món rural, es va parlar sobre com han estat i són els
camins que han hagut de recórrer com a dona rural i quines vies de millora
s’han de treballar des del seu punt de vista.
La Taula de dones va estar formada per:
Sra. Montse Gasch, presidenta de l'EMD d'Aransa.
Sra. Eva Campi, emprenedora a Pinergia, i 1a tinent d’alcalde a l’Ajuntament de
Lles de Cerdanya.
Sra. Mari Sol Salvadó, representant de l'associació Menja't l'Alt Urgell.
Sra. Tere Junoy, empresària jubilada del sector del transport.
Sra. Núria Burgada, mare i mestra d'escola rural.
Sra. Teresa Torner, pagesa i emprenedora.
Sra. Rosa de Montellà, activista social per a la defensa de les dones i del món
rural de Cerdanya sota administració francesa.
La taula va estar moderada per la Sra. Rosa Talamàs, corresponsal de TV3 al
Pirineu.
20.30 h - Cloenda de l’acte i degustació de productes locals de la
Cerdanya amb la col·laboració del CFGM de cuina de l’Institut Pere
Borrell.
Aquesta I Trobada de Dones del Món Rural s’havia de celebrar el passat 15
d’octubre de 2019 però les circumstàncies polítiques viscudes aquells dies a
Catalunya van obligar a posposar-la.

Assistència:
Es van comptabilitzar 73 persones assistents.
Representats polítics
Home
9
Dona
12
Total
21

Ciutadania
Home
Dona
Total

12
40
52
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5 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
En motiu del 25N des del Siad Cerdanya, l’Àrea de Joventut i l’Àrea de Serveis
Socials i d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal de la Cerdanya es van
organitzar un seguit d’actuacions de prevenció i sensibilització al llarg del mes
de novembre adreçades a joves, pares i mares i professionals de la comarca.
Programa d’activitats:
Cicle: Violències masclistes a entorns digitals
Cicle de tallers i formacions dirigits a famílies, nois i noies i professionals per a
la prevenció de les violències masclistes online.
 Taller per a famílies d’adolescents. Violències masclistes als entorns
digitals. Prevenir i donar resposta des de casa.
Descripció:
Taller dirigit a familiars d'adolescents per a treballar a la llar la prevenció i
l'abordatge de violències masclistes digitals.
Objectius:
- Introduir el treball educatiu i preventiu en l'àmbit de les “pantalles” o entorns
digitals.
- Treballar la parentalitat digital positiva, així com l'ús crític de les eines.
- Identificar els mecanismes de la socialització diferencial de gènere i la seva
relació amb les violències digitals.
- Donar pautes per a la identificació de les violències masclistes online, en
primera persona i en tercera persona.
- Proporcionar eines de prevenció, defensa i resposta, davant agressions
masclistes online, en el si de la família.
Continguts:
Bloc I: Violències masclistes a través de les pantalles.
◦ Què i quines són les ciberviolències masclistes.
◦ Com identificar les violències, en primera i en tercera persona
Bloc II: Autodefensa digital feminista
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◦ Introducció a l'autodefensa digital
◦ Eines pràctiques per a famílies
Participants: Al taller hi van participar un total de 18 persones d’entre les quals
hi havia 4 homes i la resta dones.
Entitat que va dur a terme el taller: Donestech i EdPac
Temporització: 2 de novembre de 2020 de 19h a 21h
 Taller per a noies. Autodefensa digital per a noies adolescents.
Descripció:
Taller adreçat a noies adolescents on es faciliten eines per prevenir problemes
d'assetjament grupal i de tipus afectivo-sexual des d’una perspectiva de
gènere.
Objectius:
- Introduir el treball educatiu i preventiu en pantalles, així com l'autodefensa
digital feminista.
- Identificar les violències masclistes online.
- Proporcionar eines de prevenció i defensa davant agressions masclistes
online.
- Proporcionar eines i estratègies individuals i col·lectives per a donar resposta
a aquestes agressions.
Continguts:
Bloc I: Violències masclistes a través de les pantalles.
◦ Què i quines són les ciberviolències masclistes.
◦ Sexpreading, una violència online paradigmàtica
Bloc II: Autodefensa digital feminista
◦ Introducció a l'autodefensa digital
◦ Eines pràctiques
Participants: Al taller hi van participar 14 noies
Entitat que va dur a terme el taller: Donestech i EdPac
Temporització: 5 de novembre de 2020 de 18 a 19:30h
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 Taller per a nois. Prevenir les agressions masclistes online també és
cosa nostra.
Descripció:
Taller adreçat a nois adolescents on es reflexiona sobre el rol que s'ocupa en
l'entramat de les violències masclistes digitals i es faciliten eines per a no
reproduir-les.
Objectius:
- Introduir el treball educatiu i preventiu en pantalles, així com el treball sobre
“masculinitats”.
Continguts:
Bloc I: Violències masclistes a través de les pantalles.
◦ Què i quines són les ciberviolències masclistes.
◦ Com identificar la complicitat amb les violències, com posar-hi fre?
Bloc II: Autodefensa digital feminista
◦ Introducció a l'autodefensa digital, actuar en situacions col·lectives i de
defensa d'altres.
◦ Eines pràctiques
Participants: Al taller hi van participar 7 nois
Entitat que va dur a terme el taller: Donestech i EdPack
Temporització: 4 de novembre de 2020 de 18h a 19:30h
 Formació per a professionals. Violències masclistes als entorns
digitals: què són i com les abordem.
Objectius:
- Introduir el treball educatiu i preventiu en “pantalles” i entorns digitals, així
com l'autodefensa digital feminista.
- Identificar les violències masclistes online, i les seves especificitats.
- Explorar eines de prevenció i defensa davant agressions masclistes online.
- Explorar eines i estratègies individuals i col·lectives per a donar resposta a
aquestes agressions.
- Desenvolupar una sensibilitat respecta a la temàtica que en permeti una
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inclusió transversal en l'activitat professional.
Continguts:
Bloc I: Introducció a l'àmbit digital.
◦ Àmbit d'usos adolescents.
◦ Àmbit tecnològic: visió crítica i alternatives digitals.
Bloc II: Gènere i pantalles
◦ Socialització diferencial de gènere, autoimatge, autoestima de gènere
digital.
◦ Violències digitals de gènere.
Bloc III: Autodefensa digital feminista
◦ Estratègies de defensa
◦ Estratègies de resposta
A nivell quantitatiu, també es valora positivament el nombre de participant en
cada activitat tot i que veiem una clara manca de participació masculina.
Participants: Al taller hi van participar 14 professionals de diversos àmbits
(salut, ens locals, eduacació...) d’entre els quals només hi havia un home.
Entitat que va dur a terme el taller: Donestech i EdPack
Temporització: 6 i 13 de novembre de 2020 de 10h a 12h
Valoració global del cicle:
Al final de cada taller/formació es va facilitar a tots els participants un quadre de
valoració de l’activitat. La valoració general va ser molt positiva i tothom va
mostrar interès en continuar fent tallers/formacions en aquest àmbit i els
hagués agradat que l’activitat hagués sigut de més hores.
 Xerrada online per a homes amb infant de 0 a 8 anys: “Paternitat
conscient”
Descripció:
El moment de naixement d’un fill o filla suposa un canvi molt important en la
vida dels homes. Aquests, habitualment, no s’han dedicat a la cura i
manteniment de les criatures, el que ha suposat una sobrecàrrega per a les
mares, que ha comportat molts problemes físics i emocionals per a elles i les
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criatures. Amb la incorporació de la dona al món laboral, la necessitat que els
homes puguin desenvolupar tasques i capacitats de cura, s’impliquin en la
criança i conciliïn la vida familiar amb la laboral s’ha tornat imprescindible en la
nostra societat. A més, molts homes ho estan demandant i volen jugar un altre
paper en la criança i l’educació.
Són pocs els espais en què els homes poden reflexionar i compartir les
preocupacions, temors, expectatives i reptes que suposa aquest canvi de rol en
la criança i educació dels seus fills i filles.
El projecte “Paternatge Responsable” (PARESP) pretén oferir un espai
experiencial de creació i desenvolupament de subjectivitats masculines més
conscients, implicades i co-responsables en el paternatge, així com a llarg
termini, crear grups de reflexió i acompanyament en masculinitat i criança, que
es configurin com a grups de referència per a altres homes.
La xerrada online “Paternitat Conscient” anava adreçada a homes que volen
jugar un nou paper en la criança i l’educació dels seus fills/filles. Pretenia posar
el focus en diferents elements que estan preocupant els pares avui dia: d’on
venim com a pares i cap a on estem anant?, què ens passa a nosaltres amb els
fills i les filles?, què significa la paternitat conscient? i plantejarà als pares
exercicis pràctics per trobar les vies a la paternitat que volen.
Participants: 13 inscrits dels quals van assistir finalment 7
Entitat que va dur a terme el taller: Associació Conexus
Temporalització: 16 de novembre de 2020 de 19h a 21h
 Formació per a dones emprenedores: “Emprendre amb perspectiva de
gènere”
Descripció:
Taller online adreçat a dones emprenedores on es pretenia analitzar
l’emprenedoria des de la perspectiva de gènere. El taller es va realitzar en una
sola sessió de treball de 4 hores al matí i de 2 a la tarda.
En un primer bloc es va treballar la identificació i reflexió de les principals
desigualtats que estructuren el mercat laboral i l’emprenedoria al nostre context
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i amb especial atenció a la bretxa salarial, la segregació horitzontal i vertical,
condicions laborals, falta de conciliació coresponsabilitat del món laboral, etc.
També es va parlar sobre la interseccionalitat perquè tots aquest elements es
veuen agreujants per desigualtats de classe i de raça i/o pel fet de ser migrant.
En un segon bloc es tractava d’identificar les competències clau de les dones
emprenedores. Es va fer una dinàmica per identificar i recuperar les
competències

transversals

de

les

assistents

mitjançant

el

seu

autoconeixement.
Per últim, el tercer bloc va consistir en la cooperació entre les dones
emprenedores.
Objectius:
- Incorporar la perspectiva de gènere en l’anàlisi i la exploració de las mateixes
competències.
- Identificar i potenciar els factors personals i estructurals que constitueixen
oportunitats per la persona emprenedora.
- Oferir una metodologia i unes eines perquè la persona emprenedora pugui
identificar,

adquirir

i/o

millorar

les

competències

necessàries

per

a

desenvolupar el seu projecte.
- Identificar els factors de les persones emprenedores que determinen la
viabilitat d'un projecte, en clau de competències.
- Identificar les possibilitats de cooperar entre diversos projectes per potenciar
la creació d’un mercat local.
Participants: Van participar 6 dones emprenedores
Entitat que va dur a terme el taller: Fundació SURT
Temporització: 25 de novembre de 2020 de 10h a 13h i de 15h a 18h
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4.2- Actuacions coeducatives
Aquest any, com l’any anterior, ens vam reunir amb el coordinador perdagògic
de l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà per oferir la nostra col·laboració en la
realització d’algun taller amb perspectiva de gènere per l’alumnat, que els fos
d’interès. Es continua valorant la necessitat de fer tallers d’afectivosexualitat
per al foment de relacions sanes basades en el respecte i consentiment entre
els joves. És per aquest motiu que la psicòloga del SIAD va oferir un any més
el taller d’afectivosexualitat adreçat a alumnes de 1r de batxillerat.
TALLER D’AFECTIVOSEXUALITAT PER A JOVES
Objectiu general: Promoure relacions de parella sanes.
Objectius específics:


Viure en primera persona situacions comunes en les quals els/les joves
es poden trobar per tal de veure com se senten, les seves estratègies i
recursos.



Analitzar com es poden resoldre determinades situacions de la manera
més sana possible.



Resoldre dubtes sobre sexualitat i relacions de parella.



Proporcionar una figura referent.



Donar a conèixer el SIAD i la tasca realitzada a serveis socials.

Metodologia:
El taller es duu a terme mitjançant dinàmiques participatives, per tal que el
coneixement sorgeixi del propi alumne i per afavorir la seva atenció i
participació.
Destinataris: Alumnes de 1r A i 1r B de Batxillerat
Professional que va dur a terme el taller: Psicòloga del SIAD, Sandra Canals
Temporització: 27 de febrer de 2020
Avaluació: Es passa una plantilla a cada alumne per valorar el taller i quins
aspectes han agradat i quins aspectes es podrien millorar.
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Des de la direcció de l’Institut també s’han mostrat molt contents i disposats a
continuar demanat la nostra col·laboració per a la realització d’aquests tipus de
tallers.
CONCURS LITERARI PER ST. JORDI “EXPLICA’M UNA HISTÒRIA ON HI
CÀPIGA TOTHOM”
Objectius:
Els llibres infantils, ja siguin contes o llibres en imatges, són el primer
apropament a la lectura i constitueixen un material pedagògic i un suport
privilegiat en els processos d’identificació i aprenentatge dels rols sexuals i de
les relacions socials entre persones. D’aquesta manera, les imatges,
observades durant molt de temps per les nenes i els nens que encara no han
après a llegir, són eines de transmissió d’estereotips, així com la literatura
infantil i juvenil, que actua com a agent de transmissió de normes, valors i
ideologies.
L’objectiu d’aquest concurs era donar eines per poder-los analitzar, és a dir,
aconseguir fer-ne una lectura crítica. No es pretén que es deixin de llegir els
clàssics o els contes que continguin elements discriminatoris per raó de sexe,
ja que de ben segur tenen d’altres qualitats que els fan interessants.
Així doncs, el concurs consistia en reconvertir/reescriure un conte clàssic amb
una mirada no sexista, o bé inventar un conte nou on es tingués en compte la
perspectiva de gènere i la diversitat sexual i de gènere, amb l’ús d’un
llenguatge no sexista ni androcèntric.
Participants: El concurs anava adreçat a joves d’entre 12 a 18 anys. Va
participar un total de 15 joves d’entre els quals el jurat del concurs va triar un
relat guanyador i es va donar un premi a la seva autora.
4.4- Activitats formatives
CURS

DE

COMUNICACIÓ

AMB

PERSPECTIVA

DE

GÈNERE

I

LLENGUATGE INCLUSIU I NO SEXISTA
Des del SIAD es va organitzar una formació en llenguatge inclusiu i no sexista i
comunicació amb perspectiva de gènere adreçada al personal tècnic i càrrecs
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electes del Consell Comarcal de la Cerdanya així com també als treballadors
dels diversos ajuntaments de la comarca.
La proposta també va incloure la elaboració d’un manual de llenguatge inclusiu
i no sexista que es va posar a disposició de totes aquelles persones que van
realitzar la formació i que pretén ser una guia per a les actuacions del Consell i
de la resta d’ens.
És van realitzar dues sessions adreçades al personal del Consell Comarcal i 1
sessió adreçada als Ajuntaments de la comarca.
Objectius:
- Disposar dels coneixements necessaris per a la incorporació d’un llenguatge
inclusiu i no sexista i d’una comunicació amb perspectiva de gènere on les
dones estan representades, reconegudes i expressades i serveixi alhora
d’instrument reparador davant de les discriminacions i desigualtats que
pateixen les dones, les nenes i les persones LGTBI.
- Disposar d’una Guia de llenguatge inclusiu i no sexista i de comunicació amb
perspectiva de gènere que serveixi de referència per a l’actuació amb
perspectiva de gènere del Consell Comarcal de la Cerdanya.
Participació: Es van inscriure 46 persones a la formació, dels quals només 6
eren homes. De les 46 persones inscrites 1 persona era càrrec electe i la resta
tècnics/ques de les diverses àrees del Consell Comarcal.
Pel que fa a la sessió adreçada als ajuntaments de la comarca, de 14 inscrits
van assistir-hi 7 persones de les quals 1 era càrrec electe i la resta personal
tècnic de diversos ajuntaments.
Entitat que va dur a terme la formació: Coop4Equality Consulting
Temporalització: 6 i 8 d’octubre de 2020 de 9h a 12 i 15 de desembre de 2020
de 9h a 12h.
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4.5- Actuacions grupals
GRUP DE SUPORT A DONES: L’HORA DEL CAFÈ
L’hora del cafè és un espai de trobada i de reflexió col·lectiva per a dones amb
el suport de professionals que atenen les seves necessitats i ofereixen atenció
integral.
La iniciativa sorgeix de la col·laboració entre el SIAD Cerdanya i el SIS
Cerdanya amb la intenció d’oferir tallers de prevenció i sensibilització que
permetin a les participants compartir les seves experiències amb altres dones
que viuen una situació similar.
Aquest projecte pretenia crear una xarxa de suport i treball comunitari que
enfortís el vincle entre dones i promogués el seu apoderament per anar
construint un entorn segur i respectuós amb el seu projecte de vida.
El treball en grup ofereix la oportunitat d'expressar i visibilitzar la situació que
moltes dones han patit o estant patint. Compartir la pròpia experiència i escoltar
a les altres permet crear un espai de confiança on poder-se apoderar, potenciar
l’autoestima i les pròpies capacitats, així com trobar eines que fomentin
l’autonomia de la vida diària i el benestar personal i/o familiar.
Objectiu general:
Crear un espai de trobada i de reflexió col·lectiva per a dones, que els permeti
compartir les seves experiències amb altres dones que viuen una situació
similar afavorint el seu apoderament i recuperació emocional, a través del
recolzament entre elles i potenciant les seves capacitats personals amb l’ajuda
de la/les professionals..
Objectius específics:
− Facilitar l'adquisició d'habilitats personals per a recuperar el control sobre la
pròpia vida i en les respectives relacions afectives.
− Potenciar l'adquisició de rols de gènere igualitaris.
− Treballar aspectes relacionats amb l'autoestima, habilitats comunicatives,
identificació i gestió de les emocions.
− Fomentar el respecte per la diversitat de pensaments, acceptant les
diferències sense judicis de valor.
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− Afavorir la solidaritat entre les dones que han passat per situacions similars
creant una xarxa de suport social i emocional dins i fora de les trobades.
− Identificar models de comportament basats en relacions constructives i
respectuoses.
− Oferir orientació en temes del seu interès com ara prestacions econòmiques,
aspectes jurídics, etc.
− Promoure relacions igualitàries entre tot e s les participants.
− Visibilitzar les diferents maneres d’afrontar els conflictes, possibilitant una
obertura de pensament amb l’ajuda de les professionals cap a postures menys
rígides i estereotipades.
− Promoure les relacions igualitàries entre totes les participants.
Contingut de les sessions:
Sessió 1: Presentació, normativa, funcionament, protocol de seguretat C OVID.
Sessió 2: Constitució de la parella; cicles, mites.
Sessió 3: Maternitat / criança
Sessió 4: Gènere i estereotips
Sessió 5: Violències masclistes, micromasclismes
Sessió 6:Processos de separació/divorci.
Sessió 7: Reorganització de la vida. Cloenda
Participants:
El grup estava format per 6 dones que han estat ateses i acompanyades pel
SIAD Cerdanya. La majoria viuen immerses en situacions de conflictes en les
relacions de parella, processos de separació amb fills/es, situacions de
violència masclista, dubtes en la criança, etc.
Valoració:
Per poder conèixer el nivell de satisfacció de les participants, així com, poder
millorar el funcionament de les sessions, s’han tingut en compte els següents
indicadors:
-Nombre total de dones participants al grup
-Grau d’assistència i regularitat
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-Canvi en el grau i tipus de participació de les dones del grup a través del full
de registre de les sessions
-Nombre de dones que han millorat la seva qualitat de vida a través de la
valoració dels professionals i de la pròpia dona a través de l’enquesta de
valoració
-Grau de satisfacció de les dones participants al grup
-Nombre de noves relacions interpersonals entre les participants quan finalitzi
el grup
5. VIOLÈNCIA MASCLISTA I PROTOCOLS D’ACTUACIÓ
El SIAD assessora, orienta i realitza una primera atenció i acompanyament a
dones en situació de violència masclista. A partir d’aquí es fa la derivació al
servei d’atenció psicològica si la usuària ho requereix i se li ofereix també
orientació jurídica en cas que ho necessiti.
En els casos que sigui possible i si la dona ho demana, també es tramita l’alta
al servei de teleassistència mòbil per a les víctimes de violència per raons de
sexe de Creu Roja (TAM_VG), un servei que ofereix una atenció immediata i a
distància; assegurant una resposta ràpida front les eventualitats que els puguin
passar, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i sigui quin sigui el lloc on es
trobin.
En el 2020 des del SIAD s’han atès a 26 usuàries víctimes de violència
masclista, una xifra que suposa el 29,5% del total de dones ateses el mateix
any.

5.1- Antecedents del Protocol
Al 2003, conjuntament la Fundació Hospital de Puigcerdà, el Jutjat de Primera
Instància, Mossos d'Esquadra i l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal
de la Cerdanya van treballar en el primer protocol per a l’abordatge dels casos
de violència a la comarca. No serà fins 2004 quan es formalitzi el "Circuit
d’actuacions comarcals en situacions urgents en l’àmbit de la violència de
gènere".

25

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 fa fer que es plantegés la
revisió i actualització del circuit. Però les dificultats burocràtiques en el procés
de revisió i formalització van fer que no prosperés.
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 (2010-2014). El Pla s’estructurava en 6 eixos, entre
els quals 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 i poder
oferir un servei i atenció més especialitzada a les víctimes.
Per tal de poder donar resposta aquest darrer objectiu entre d’altres, el 20
d’agost del 2010 el Consell Comarcal de la Cerdanya va posar en marxa el
Servei d’Informació i Atenció a les Dones de la Cerdanya.
5.2- Protocol d’actuacions comarcals en situacions urgent en l’àmbit de la
violència masclista a la Cerdanya
Així doncs, tenint en compte totes les indicacions i consideracions de la
Comissió Tècnica de l'Alt Pirineu i Aran i les accions recollides en el primer Pla
de Polítiques de Dones de la Cerdanya (2010-2014), al 2012 es va consolidar
el "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 masclista a l'Alt Pirineu i Aran i en el qual el SIAD de la Cerdanya ja
apareix com a servei d’atenció especialitzat i membre de l’equip comarcal.
En l’actualitat ens trobem en procés de revisió i d’actualització del Protocol per
a l’abordatge de la violència masclista de l’Alt Pirineu i Aran, per tal d’adaptar-lo
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a la Llei 17/2020, de 22 de desembre de modificació de la Llei 5/2008, del dret
de les dones a erradicar la violència masclista.
També és important fer referència al II Pla de Polítiques de Gènere de la
comarca de la Cerdanya (2019-2022) que novament, igual que en el pla
anterior, contempla una línia de treball dedicada a la violència masclista i,
concretament, té com a objectiu principal reforçar els mecanismes i accions per
combatre i prevenir les violències masclistes en totes les seves formes
d’expressió a través del SIAD Cerdanya.

5.3- Comissió interdisciplinària de treball i seguiment de casos de
violència masclista
Es tracta d’un espai de trobada i d’intervenció coordinada professional per a
l’abordatge de la violència masclista. La finalitat de la comissió de treball i
seguiment en casos de violència masclista és la prevenció, detecció,
intervenció i recuperació de les víctimes.
Les trobades tenen lloc un cop al mes per tractar i fer seguiment de casos.
L’actuació multidisciplinària i interadministrativa crea una xarxa, que en molts
cops és la única capaç de protegir, acompanyar i recolzar a les víctimes de
violència masclista.


Integrants:

_ Representant de l'Àrea bàsica de Salut - Fundació Hospital de
Puigcerdà
_ Representant de Salut Mental – Hospital de Cerdanya
_ Representant de Mossos d'Esquadra - Àrea Bàsica Policial Cerdanya
_ Representant del cos de la Policia Local de Puigcerdà
_ Representant del Servei d’Informació i Atenció a les dones del Consell
Comarcal de la Cerdanya
_ Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Cerdanya
Si es valora oportú i necessari, es farà extensible a altres agent de proximitat
de la comarca.
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Objectius de la comissió:

_ Donar una atenció integral i de qualitat a les dones i llurs fills/es víctimes de
violència masclista
_ Afavorir i promoure la coordinació real entre els professionals que intervenen
en l’àmbit de la violència masclista
_ Dissenyar i impulsar nous recursos i formes d’intervenció en l’atenció dels
casos de violència masclista
_ Treballar en equip i en xarxa per tal de poder portar a terme una intervenció
dirigida a la recuperació de la víctima i a l’eradicació de la violència masclista.
_ Garantir el bon funcionament i l’ampliació i millora dels circuits i els canals de
coordinació i derivació
_ Planificar i portar a terme actuacions conjuntes de prevenció i sensibilització
per eradicar la violència masclista
_ Impulsar la introducció de canvis que permetin una atenció eficaç
_ Detectar possibles mancances en el protocol i definir propostes de millora
6. CAMPANYA CONTRA LES VIOLENCIES SEXUALS EN ENTORNS D’OCI
I PROTOCOL D’ACTUACIÓ
6.1- Campanya “De nit 0,0: 0 Agressors 0 Agressions”
Coincidint amb el desplegament del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
en el qual es formulen mesures per l’eradicació de la violència vers les dones
des del Consell Comarcal de la Cerdanya es va crear la campanya “De nit 0.0,
0 agressors 0 agressions”
La campanya “De nit 0.0, 0 agressors 0 agressions” té per objectiu el foment
d'unes festes lliures d'actituds sexistes i no discriminatòries.
Aquesta iniciativa es va crear a mitjans del 2019 per iniciativa de l´Àrea de
Serveis Socials i Atenció a les persones, el SIAD Cerdanya i l’Àrea de Joventut
del Consell Comarcal de la Cerdanya, amb l’objectiu d’anar-ho incorporant en
les festes locals de la comarca a mesura que els diferents ajuntaments s’hi
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adherissin. L’objectiu de la campanya és promoure un oci responsable i de
qualitat a les nits de la comarca.
Aquesta campanya pretén reafirmar el caràcter inclusiu i respectuós de les
nostres festes i prevenir relacions abusives i discriminacions de gènere. És una
crida a la implicació col·lectiva per la ruptura de comportaments nocius
normalitzats i el foment de relacions justes i equitatives. Així mateix, vol donar
tot el suport i reconeixement a aquelles persones que puguin sentir-se
vulnerades o assetjades.
La campanya s’adreça a la ciutadania per tal de sensibilitzar-la i donar eines
per reconèixer i identificar que les violències sexuals són totes aquelles
conductes que impliquin la vulneració, en qualsevol forma, del dret a la llibertat,
la intimitat i l’autonomia sexual de les persones, especialment les dones i
persones LGTBI: burles i comentaris amb intenció de menyspreu, paraules
insinuants, mirades intimidatòries, insistència davant de negatives, invasió de
l’espai

personal,

acorralaments,

persecucions,

tocaments,

magrejades,

abraçades i petons no desitjats, intimidacions, amenaces, atacs corporals,
violacions bucals, vaginals o anals.
Objectius generals
- Disposar d’un marc d’actuació consensuat i coordinat sobre les violències
sexuals en espais públics municipals
- Oferir resposta institucional i ciutadana contra les violències sexuals
- Potenciar la cultura de tolerància zero sobre qualsevol agressió masclista i
discriminatòria que es pugui produir a la comarca i/o municipis
Objectius específics
- Donar visibilitat a la realitat de les violències sexistes i sexuals (i les seves
causes i manifestacions) que tenen lloc als espais d’oci municipal, amb una
especial atenció a les Festes Majors
- Implicar tots/totes les agents a través de la corresponsabilitat vers la violència
masclista i en particular de les manifestacions de violències sexuals en espais
públics d’oci al municipi.
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- Potenciar espais al municipi que fomentin relacions segures, consentides,
lliures i igualitàries
- Formar i sensibilitzar els col·lectius i agents implicats que tindran
responsabilitats en el Protocol
- Formar i sensibilitzar els col·lectius i agents implicats que poden col·laborar
en el Protocol, amb una especial atenció a les Festes Majors
- Generar una resposta institucional d’acord amb la Llei 5/2008, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista, que abordi les violències sexuals
- Generar una resposta institucional d’acord amb la Llei 11/2004, per garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar
l’homofòbia, la bifòbia la transfòbia, que abordi les violències sexuals.
- Donar a conèixer el protocol i els serveis a disposició, per tal de combatre
possibles casos d’agressions.
Temporalitat
Durada de la campanya subjecte a modificacions d’acord amb el marc legal i
les noves necessitats.
Implementació
La campanya s’adreça a qualsevol dels municipis de la comarca de la comarca
de la Cerdanya, que s’hagin adherit formalment a aquesta.
L’’adhesió a la campanya comporta el compromís del desenvolupament de les
mesures derivades del Protocol d’actuació contra les violències sexuals en
entorns d’oci a la Cerdanya i les pròpies de la campanya.
Al llarg del 2020 es va aconseguir que tots els Ajuntaments de la comarca
s’adherissin a la campanya i al seu protocol, així com també al II Pla de
Polítiques de Gènere de la comarca de la Cerdanya (2019-2022).
Accions
Accions de difusió que ja s’han dut a terme
- Creació de la imatge de la campanya
- Recursos materials per a la divulgació de la campanya: cartells, xapes, díptic,
gots, bosses, banners, banderola, carpa pel punt 0,0, etc
- Cartell d’establiment/municipi adherit
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Accions de sensibilització pendents
- Creació dels punts informatiu 0,0
- Incloure la imatge de la campanya en el calendari de festes
- Formació per a l’abordatge de les violències sexuals per als agents
responsables de l’aplicació del protocol (impartida per tècnics del CC
Cerdanya)
- Tallers formatius/informatius als centres de secundària
- Programa “Prevenció del maltractament i l’abús sexual” per a centres
d’educació infantil i primària (inclou treball amb infants i joves, treball amb
famílies, treball amb docents i treball comunitari)
6.2- Protocol d’actuació contra les violències sexuals en entorns d’oci a la
Cerdanya
El SIAD ha participat també en la redacció del “Protocol d’actuació contra les
violències sexuals en entorns d’oci a la Cerdanya” que ha estat inclòs al
“Protocol d’actuacions comarcals en situacions urgent en l’àmbit de la violència
masclista a la Cerdanya”. Aquest protocol defineix les violències sexuals i
estableix el procediment d’actuació per part dels municipis adherits a la
Campanya 0,0 en un cas d’un assetjament o agressió sexual en algun
esdeveniment o activitat d’oci en aquell municipi.

31

ANNEXOS
1. Cartell, invitació i imatge del 8 de Març I Trobada de dones del món
rural de Cerdanya
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2. Cartells actes pel 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones
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3. Imatges del taller d’afectivosexualitat realitzat a 1r de Batxillerat de
l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà
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4. Concurs Literari

5. Portada del Manual de comunicació inclusiva i no sexista
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6. Imatge sobre una sessió del grup de dones: L’hora del cafè

7. Imatges de la Campanya “De nit 0,0: 0 agressors, 0 agressions”
Logotip
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Díptic informatiu

8. Portada del Protocol d’actuació contra les violències sexuals en
entorns d’oci de la Cerdanya
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9. Portada del II Pla de Polítiques de Gènere de la Comarca de la Cerdanya
(2019-2022)
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