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L’oficina del VicDones-SIAD Osona és l’eix vertebrador de les polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI de 

la comarca. L’actuació de l’oficina l’emmarquem amb 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 i les polítiques LGTBI. L’actuació de l’oficina 

referent a aquesta línia, queda recollida ens els plans d’igualtat comarcal/municipal amb la 

finalitat d’assolir la igualtat de gènere i per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere.  

Des de l’any 2010 el VicDones-SIAD Osona compta amb el conveni de col·laboració amb el Consell 

Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Vic per a atendre principalment a les dones i a la ciutadania en 

general. En l’organigrama de l’Ajuntament de Vic està ubicat a l’Àrea d’igualtat i ciutadania i per part 

del Consell Comarcal a l’Àrea de Dones. 

El conveni ha facilitat des de la seva signatura, una ampliació horària en l’atenció a les dones per part 

de les professionals externes i una estabilitat a la recepció, facilitant la consolidació d’un equip de 

treball que es gestiona des de l’Ajuntament de Vic i el Consell comarcal. 

L’equip del VicDones- SIAD Osona ha estat format per dues tècniques de l’Ajuntament de Vic, 2 

psicòlogues (Ajuntament de Vic i Consell Comarcal d’Osona – d’ara endavant CCO), i la persona de 

recepció (assumida pel CCO).  

Enguany l’oficina ha tingut algun canvi en quan la coordinació i la tècnica d’acollida. La coordinació ha 

estat assumida per la tècnica d’igualtat de l’Ajuntament de Vic. La tècnica d’acollida s’ha incorporat el 

mes de febrer. També esmentar que abans d’acabar l’any s’ha començat el procés de selecció d’una 

plaça tècnica d’igualtat que assumirà el Consell Comarcal, la incorporació d’aquesta persona es farà 

efectiu al gener de 2017. 

L’equip professional del VicDones-SIAD Osona està ubicat a l’Edifici del Sucre. C/Llotja 1, 2na planta. 

L’espai del qual es disposa cobreix totes les necessitats que es requereixen per a donar una bona 

atenció a les dones. I a falta d’algun espai tant per l’atenció directa o reunions es té accés a d’altres 

espais del mateix edifici. L’accessibilitat de les persones d’altres municipis, fora de Vic, és bona ja que 

la ubicació de l’espai facilita l’aparcament i queda a prop del transport públic. 

El VicDones-SIAD Osona coordina el circuit d’actuació en casos de violència de la comarca d’Osona, 

que durant el mes de desembre ha tancat el text i disseny del circuit. També durant el 2016 hem 

continuat participant en la Comissió Tècnica de la Catalunya Central (i els grups de treball creats en el 

marc d’aquesta comissió: formació i dades) i a la Mesa Institucional del Circuit contra la violència 

masclista, impulsat per l’Institut Català de les Dones, que engloba les comarques centrals d’Osona, 

Bages, Berguedà i Anoia.  La coordinació del 2016 ha estat del VicDones-SIAD Osona.  
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A continuació especifiquem en una sola memòria les dades del VicDones-SIAD Osona, que donen 

compte del total de dones de Vic i comarca que han passat pel servei i els seus perfils sòcio 

demogràfics, així com informació del motiu de consulta, derivacions, recursos específics utilitzats pel 

servei, així com alguna altra dada que recollim a la memòria i que creiem interessant recollir per les 

dues línies d’actuació esmentades anteriorment . 

                                                                                                            DADES VICDONES – SIAD OSONA  2016  

1. PERSONES ATESES PER EDAT  

PERSONES  ATESES PER EDATS 

EDATS 
VIC COMARCA 

TOTAL 
DONES HOMES DONES HOMES 

0-12 0 0 0 0 0 

13-18 4 (2,5%) 0 7 (3,8%) 0 11 (3,3%) 

19-29 31(19,4%) 0 26 (14,4%) 0 57 (16,7%) 

30-45 84(52,5%) 0 86 (47,2%) 0 170 (49,7%) 

46-65 38 (23,8%) 0 59 (32,4%) 1(0,5%) 98 (28,6%) 

66-80 3(1,8%) 0 3 (1,7%) 0 6 (1,7%) 

Mes de 80 0 0 0 0 0 

Ns / Nc 0 0 0 0 0 

TOTAL 
     160 (519) 

0 
181 (537) 

 
1 

 
342  (1.056) 

 

Del total de les dones ateses al servei aquest 2016 un 46,7% han estat dones de Vic i un 53,3 % han 

estat dones de la resta de la comarca. El total de dones ateses ha estat de 342 dones amb un total de 

1.056 actuacions ( 519 per Vic i 537 per comarca). 

La franja d’edat de dones ateses al servei és clarament significativa tant per Vic com per comarca la de 

30 a 45 anys (49,7%) del total de les dones ateses sumant les de Vic i la resta de municipis de la 

comarca. La segueixen les dones de la franja de 46-65 anys amb un 28,6%. És en aquesta franja on 

també es va atendre un home.  
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2. PERSONES ATESES SEGONS ESTUDIS 

                 PERSONES ATESES SEGONS ESTUDIS 

ESTUDIS 
VIC COMARCA 

TOTAL 
DONES HOMES DONES HOMES 

SENSE ESTUDIS 13 (8,1%) 0 4 (2,2%) 0 17 (4.9%) 

PRIMARIS 73 (45.7%) 0 78 (42.8%) 1(0.5%) 152 (44.5%) 

BATXILLERAT / FP 58 (36.3%) 0 68 (37.5%) 0 126 (36.8%) 

UNIVERSITARIS 14 (8.7%) 0 27 (14.9%) 0 41  (11.9%) 

ALTRES 0 0 1 (0.5%) 0 1 (0.3%) 

NO CONSTA 2 (1.2%) 0 3 (1.6%) 0 5 (1.6%) 

TOTAL 160 0 181 1 342 

  

Pel que fa al nivell d’estudis, tant per les dones ateses de Vic com per les de comarca, el percentatge 

més alt és el de dones amb estudis primaris (44,5%). Tot i que les dones amb estudis de batxillerat i 

universitaris és de 48,7%, superant així el  percentatge de dones amb estudis primaris. Constatem que 

el servei no s’entén només com un servei per a dones mancades de recursos formatius, sinó que el 

perfil és divers i plural.  

 

3.DONES ATESES SEGONS ESTAT CIVIL 
 

PERSONES  ATESES SEGONS ESTAT CIVIL 

ESTAT CIVIL 
VIC COMARCA 

TOTAL 
DONES HOMES DONES HOMES 

SOLTERA 27 (16.9%) 0 27 (14.9%) 0 54 (15.8%) 

CASADA 53 (33.1%) 0 58 (32%) 0 111 (32.4%) 

DIVORCIADA 28 (17.5%) 0 41 (22.5%) 1 70 (20.4%) 

SEPARADA DE FET 
19 (11.9%) 0 23 (12.8%) 0 42 (12.3%) 

SEPARADA DE DRET 
16 (10%) 0 16 (8.9%) 0 32 (9.5%) 

PARELLA 16 ( 10%) 0 14 (7.8%) 0 30 (8.8%) 

VIDUA 1 (0.6%) 0 2 (1.1%) 0 3 (0.8%) 

NO CONSTA 0 0 0 0 0 

TOTAL 160 0 181 1 342 
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Les dones casades segueixen sent les que majoritàriament utilitzen el servei d’informació i atenció a 

les dones amb un 33.1% per Vic i un 32% comarca. Tot i que a la suma de les divorciades i separades 

de dret i de fet sobrepassa a les dones casades amb un 42,2%. És a dir, el servei atén a un 42,2% de les 

dones que es troben divorciades, separades de dret o de fet.  

A continuació recollim les dones que hem atès i que tenen acreditat que són família molnoparental.  

 

 

 

 

Del total de dones ateses pel SIAD (342) ens dóna que el 17 % són dones que tenen acreditada la 

situació de família monoparental. Tot i que la dada de monoparentalitat segurament és més elevada, 

però no totes les dones la tenen sol·licitada ni acreditada. 

4. PERSONES ATESES SEGONS PROCEDÈNCIA 

PERSONES  ATESES SEGONS PROCEDÈNCIA 

NACIONALITAT 
VIC COMARCA 

TOTAL 
DONES HOMES DONES HOMES 

ESPANYOLA 71 (44.4%) 0 126 (69.3%) 1 (0.5%) 198 (57.9%) 

COMUNITÀRIA 5 (3.1%) 0 10 (5.5%) 0 15 (4.4%) 

EXTRACOMUNITÀRIA 77 (48.1%) 0 37 (20.3%) 0 114 (33.3%) 

ALTRES 7 (4.4%) 0 8 (4.4%) 0 15 (4.4%) 

TOTAL 160 0 181 1 342 

 

Pel que fa al nombre de dones ateses per nacionalitat, observem que de les dones ateses a Vic tenim 

un 44,4% han estat de nacionalitat espanyola, i un 48,1% extracomunitàries. I pel que fa a les dones 

ateses de municipis de la comarca, el 69,3% han estat de nacionalitat espanyola, i un 20,3% 

extracomunitàries.  

 FAMÍLIES MONOPARENTALS ACREDITADES 

 Vic    24 (15%  del total de dones ateses per Vic – 160 ) 

  
Comarca 

 
34 (18.6% del total de dones ateses per comarca -182) 
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A continuació podem veure la taula de les dones ateses per municipis, així com les atencions que 

s’han fet des del servei. En aquest cas no es distingeixen els serveis per on han passat (acollida, atenció 

psicològica i assessorament jurídic) aquesta informació la podreu trobar en els annexos d’aquesta 

memòria. 

PERSONES ATESES PER MUNICIPIS 

MUNICIPIS 
NOMBRE DE PERSONES 

ATESES  
ATENCIONS 

Aiguafreda 1 1 

Balenyà/ Hostalets 3 8 

Calldetenes 3 6 

Centelles 33 105 

El Brull 1 4 

Folgueroles 4 15 

Lluçà 2 4 

Masies de Voltregà 8 22 

Masies de Roda 1 5 

Manlleu 10 22 

Montesquiu 3 6 

Muntanyola 1 2 

Olost 2 7 

Prats de Lluçanès 3 8 

Roda de Ter 3 8 

St. Bartomeu del Grau 1 12 

St. Boi del Lluçanès 2 11 

St. Eulàlia de Riuprimer 2 2 

St. Hipòlit de Voltregà 10 37 

St. Julià de Vilatorta  2 5 

St. Martí de Centelles 4 15 

St. Miquel de Balenyà 1 1 

St. Pere de Torelló 7 17 

Orís 2 2 

St. Vicenç de Torelló 4 5 

Sta. Eugènia de Berga 4 15 

Sora 1 5 

Sta. Maria de Corcó 1 9 

Seva 2 3 

Taradell 16 49 

Tona 10 13 

Torelló 23 64 
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5. PERSONES ATESES PER ÀREES DE CONSULTA  

PERSONES  ATESES PER ÀREES DE CONSULTA 

ÀREA DE CONSULTA VIC COMARCA TOTAL 

LABORAL 37 (7.3%) 13 (2,7%) 50 (5%) 

SALUT 45 (8.9%) 33 (6.9%) 78 (7.9%) 

SERVEIS SOCIALS 59 (11.7%) 41 (8.5%) 100 (10.1%) 

VIOLÈNCIA 117 (23.3%) 120 (24.6%) 237 (24.1%) 

PSICOLÒGIC 108 (21.3%) 116 (24%) 224 (22.6%) 

JURÍDIC 104 (20.6%) 139 (28.8%) 243 (24.6%) 

FORMACIÓ ACTIVITATS 11 (2.2%) 4 (0.8%) 15 (1.5%) 

ALTRES 24 (4.7%) 18 (3.7%) 42 (4.2%) 

 
505 484 989 

 

Aquesta taula ens mostra el registre de les diferents àrees de consulta de les dones ateses al SIAD, tant 

de Vic i comarca.  Com que el motiu de consulta d’entrada pot ser més d’un, per això no quadra amb  

el total de dones ateses. Cal destacar que l’àrea de consulta a la qual hem tingut més consultes ha 

estat en el cas de Vic el de violència (23.3%) i el psicològic amb el 21.3%. La tercera consulta amb més 

percentatge del total de consultes ha estat el jurídic (20.6%).  

En el cas de comarca, la consulta que ha tingut més registres ha estat el jurídic (28.8%), i seguit de la 

consulta per motiu de violència (24.6%) i després el psicològic (24%). Quan sumem totes les consultes 

(Vic i comarca) el jurídic és qui té més valor en el percentatge (24.6 %) seguit del motiu per violència 

(24.1%)  . 

 

 

 

 

 

 

 

Vinyoles 2 3 

Vilanova de Sau 1 1 

Vic 160 519 

Altres 9 36 

TOTAL 342 1056 
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De les dones que hem atès per aquest 2016 recollim les denúncies que en el moment de l’atenció 

tenien presentada una denúncia per motiu de violència. 

 

DONES QUE HAN PRESENTAT DENÚNCIA  

Vic -   dones ateses que havien presentat la denúncia 41 

Comarca -  dones ateses que havien presentat denúncia 29 

 

Les ordres d’allunyament de les dones ateses per aquest 2016 són les que veiem a la taula que hi ha a 

continuació: 

DONES DE VIC ATESES QUE TENEN  UN ORDRE D'ALUNYAMENT 

Vic- dones amb ordre d’allunyament 18 

Comarca- dones amb ordre d’allunyament 11 

 

6. PERSONES ATESES SEGONS EL CANAL D’ENTRADA 

PERSONES  ATESES SEGONS CANALS D'ENTRADA 

CANALS D'ENTRADA VIC COMARCA TOTAL 

INICIATIVA PRÒPIA 
51 (31.9%) 68 (37.4%) 119 (34.8%) 

ASSOCIACIONS/ ENTITATS 3 (1.9%) 2 (1.1%) 5 (1.5%) 

MOSSOS ESQUADRA 9 (5.6%) 12 (6.7%) 21 (6.1%) 

POLICIA LOCAL 1 (0.6%) 0 (0%) 1 (0.3%) 

JUTJATS 
1 (0.6%) 0 (0%) 1 (0.3%) 

SALUT 17 (10.7%) 20 (11%) 37 (10.8%) 

SERVEIS ESPECIALITZATS 3 (1.9%) 9 (4.9%) 12 (3.5%) 

SERVEIS SOCIALS 56 (35%) 59 (32.4%) 115 (33.6%) 

PUNTS INFORMACIÓ 2 (1,2%) 1 (0.5%) 3 (0.9%) 

ALTRES    15 (9.4%) 10 (5.5%) 25 (7.3%) 

NO CONSTA 2 (1.2%) 1 (0.5%) 3 (0.9%) 

TOTAL 160 182 342 
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En aquesta taula podem observar el canal d’entrada pel qual arriben les dones al SIAD. Pel que fa al 

registre de les dones de Vic, el 35% venen derivades de Serveis socials i en segon lloc per iniciativa 

pròpia.  

 

En el cas de comarca, és a la inversa; les dones arriben en gran mesura per iniciativa pròpia (37.4%) i 

en segon lloc per Serveis Socials (32.4%). 

Destacar que el canal d’entrada de recursos com els jutjats i cossos de seguretat és un percentatge 

baix. 

 

7. DONES ATESES SEGONS L’ÀMBIT D’ATENCIÓ 

 

PERSONES  ATESES SEGONS L' ÀMBIT D'ATENCIÓ 

ÀMBIT D'ATENCIÓ VIC COMARCA TOTAL 

INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
SOCIOCOMUNITÀRIA 

83 (199) 67 (161) 150 

ATENCIÓ PSICOLÒGICA 78 (192) 87 (219) 165 

ASSESSORAMENT JURÍDIC 85 (128) 119 (157) 204 

 

A la taula següent observem les persones ateses segons l’àmbit d’actuació. Una usuària ha pogut 

passar per més d’un dels serveis que oferim des del VicDones-SIAD Osona, per això no coincideixen 

amb el total de dones ateses. 

En aquest cas, serveix per veure quantes dones han passat pels diferents serveis i quin ha estat el 

nombre d’atencions. El nombre d’atencions serien les visites que han fet amb les dones, que no tenen 

perquè coincidir amb el número de dones. 

Considerem per informació i atenció sociocomunitària les atencions fetes al VicDones-SIAD Osona, ja 

sigui donar una informació puntual, acollides on el motiu de la consulta sigui l’obtenció d’informació 

general i també el nombre d’entitats ateses i el nombre d’atencions que hem fet a joves estudiants per 

a elaborar treballs de recerca, universitaris,... En aquesta taula per a la informació socio comunitària 

només donem les acollides fetes que es recullen a la base de dades que tenim. L’altra part d’atenció 

sociocomunitària quedarà recollida a la segona part de la memòria.  
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8. PROPOSTES DE DERIVACIÓ CAP A ALTRES SERVEIS 
 

En la nostra actuació, el servei d’assessorament i informació fa un treball important de derivació per 

tal que la situació de la dona quedi ben atesa. En aquest cas la taula presenta els números absoluts de 

les derivacions que s’han fet del servei. Moltes d’elles han quedat sense derivar perquè la situació no 

ho requeria i d’altres han estat derivades als propis serveis del VicDones-SIAD Osona o d’altres. 
 

 

 

 

 

PROPOSTES DE DERIVACIÓ INTERNA DE LES PERSONES ATESES 

DERIVACIONS INTERNES VIC COMARCA TOTAL 

SERVEI JURÍDIC 38 41 79 

ATENCIÓ PSICOLÒGICA 48 58 106 

ACOLLIDA 15 12 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un servei al qual es deriven algunes de les dones ateses, és el SIE de la Catalunya Central, sobretot en 

els casos on la dona ha de tenir una continuïtat de la intervenció i també en els casos on és necessària 

una intervenció en fills i filles. Donat que sovint és molt difícil el desplaçament, ja des de finals del 

2015 establim un sistema de vídeo conferències amb les dones i la psicòloga o l’educadora segons 

calgui. La vídeo conferència només es desenvolupa amb les dones.  

Tot i les limitacions que pugui tenir aquest mitjà, cal dir que es valora satisfactòriament per part de les 

usuàries de les vídeo conferències i les professionals tant del SIAD com del SIE. 

PROPOSTES DE DERIVACIÓ EXTERNA DE LES PERSONES ATESES 

DERIVACIONS EXTERNES VIC COMARCA TOTAL 

SERVEIS GENERALITAT 16 7 23 

SERVEIS LOCALS  I/O 
COMARCALS 

82 66 148 

ALTRES 0 0 0 
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9.TIPOLOGIA DE L’ATENCIÓ I ACTUACIÓ DE L’OFICINA 

La tipologia de l’atenció i actuació del VicDones-SIAD Osona s’estructura principalment en :  

Atenció telefònica: atendre, informar i donar respostes a les trucades tant de les dones i ciutadania 

com de professionals de la comarca, facilitar les hores per a les professionals (acollida, psicòlogues i 

advocades). 

Des de l’oficina continuem amb el sistema de recollida de trucades amb registre manual amb unes 

graelles que són les que es recullen des de la recepció. D’aquesta manera podem disposar d’una dada 

orientativa del volum de trucades directes que rebem a l’oficina. Estem pendents de poder millorar 

aquest sistema de recollida.  

Atenció presencial: 

La presencial és la que ens resulta de l’atenció directa (SIAD) i que registrem la fitxa per donar el perfil i 

dades sòcio demogràfiques que s’han donat en apartats anteriors.  

Atenció per correu electrònics: atendre, informar i donar respostes a les consultes rebudes pel correu 

genèric de l’oficina tant de les dones i ciutadania com de professionals de la comarca. El nombre que 

s’anota a la taula següent també l’obtenim de la graella de creació pròpia i que és orientatiu. 

Cal tenir en compte que per aquest registre no diferenciem les dades de Vic i de la resta de la comarca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          CANAL UTILITZAT DE L’ATENCIÓ 

ATENCIÓ VIC /COMARCA 

PRESENCIAL 342 

TELEFÒNICA 1412 

CORREUS ELECTRÒNICS 579 
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10.GRUPS DE SUPORT  

Aquest any per diferents motius interns i de canvis succeïts a l’oficina només hem realitzat un grup  

dels que segueixen el treball que s’està fent des de l’atenció individual. La motivació que ens porta a 

realitzar treball grupal és la necessitat i interès a continuar oferint un espai d’atenció, recuperació, 

propiciant espais de reflexió, sobre la condició femenina en la nostra societat i de construcció 

d’estratègies que facilitin l’apoderament, el desenvolupament personal i el protagonisme de les dones 

participants. 

Aquest any hem externalitzat aquest grup amb una professional, Anna Boix, experta amb treball de 

grups i perspectiva de gènere.  

A continuació detallem més informació del grup realitzat. 

CONFLICTES EN FEMENÍ 

 

Un espai de reflexió col·lectiva per a aprendre i recordar eines, estratègies i recursos per fer front a les 

dificultats en clau de gènere. La professional ha enfocat el grup des del treball de processos o 

psicologia orientada a processos, que té per objectiu la presa de consciència de tot allò que vivim i 

experimentem. El principi bàsic del treball de processos és la democràcia profunda, i això ha significat 

donar espai i valor a totes les experiències, pensaments, punts de vista, idees, emocions, estils 

comunicatius, creences presents en cadascuna i en cada grup.  

En alguna de les sessions també han utilitzat tècniques de teatre de l’oprimit i expressió corporal. 

 

Durada: 7 sessions d'una hora i mitja  

Horari: De 10 a 11:30 h 

 

Aquest ha estat un taller pensat des de dones i per a dones. En el què s’ha treballat a partir de la 

pròpia experiència, compartint-la i fent-la créixer. 

 

Per què els conflictes? 
 

Conflictes amb la parella, al lloc de treball, amb els fills i filles, amb nosaltres mateixes... Els conflictes 

són part inherent de les relacions humanes i són font de malestar i dolor però també de potencial 

creatiu, de transformació i de creixement personal i col·lectiu. Fer espai al conflicte és fer espai al 

diàleg, a la interacció entre les parts, a ser més conscients de qui som i què necessitem a cada instant i 

a actuar amb més llibertat. 
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Per què en femení? 
 

Compartim una socialització com a dones en una societat que organitza les seves estructures al voltant 

d'una dicotomia basada en el sistema sexe-gènere, que assigna uns rols als homes i uns altres a les 

dones i perpetua una situació de desigualtat. En el grup s’ha proposat plantejar com aquesta 

classificació ens afecta i condiciona la nostra percepció, la nostra autoestima, la manera com ens 

relacionem, els conflictes que vivim i el com els encarem. La proposta s’ha definit amb un clima de 

seguretat i confiança, on poder veure’ns les unes a les altres i en les altres. L'espai grupal és 

empoderador, i aproximar-nos al conflicte amb curiositat i cura, també. 

 

Què hem treballat? 
 

• El sistema patriarcal sexe-gènere 

• Les dimensions i implicacions del conflicte: social, relacional, individual 

• La pressió externa i interna dels estereotips de gènere 

• La culpa: autocrítica i bloqueig 

• El conflicte com a espai de diàleg conscient: necessitats, emocions, poder, diversitat 

• Les dinàmiques de poder visibles i ocultes: com identificar-les i transformar-les 

• L'autoestima: fer conscient els propis poders 

• Les nostres eines conegudes i potencials 

• El grup com a espai de suport mutu 

 

Nombre de participants 

 

Municipi 

Nombre 
de 

dones 

Centelles 2 

Collsuspina 1 

Les Masies de Voltregà 1 

San Hipòlit de Voltregà 1 

Sant Martí de Centelles 1 

Vic 2 

TOTAL 8 
 

 

Responsables del grup 

 Assumpta Muns (Psicòloga VicDones-SIAD Osona) 

 Dinamitzadora i facilitadora del grup Anna Boix 
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Valoració tècnica del procés 

La dinamitzadora del grup va presentar i fer una valoració del grup amb la responsable de l’oficina ja 

que es va fer una valoració professional i també una valoració individual de les participants. Hem de dir 

que les participants han estat proposades al treball grupal per part de les dues psicòlogues. 

D’aquesta valoració destaquen dos blocs: 

- Aspectes logístics: 

o La durada òptima del nombre de sessions entre 7-8 sessions 

o Es proposa que la duració de cada sessió sigui de dues hores en comptes d’una hora i mitja. 

o L’espai ha estat adequat donat a les diferents possibilitats que facilita l’espai. 

o El nombre de participants pot arribar còmodament a 15 participants.  
 

- Propostes de continuïtat i reflexions de la formadora: 

Aquest taller, més enllà dels aspectes concrets que es treballin, per a les dones a qui va destinat, és un 

primer espai grupal (després de l’atenció directa) on trobar un grup d’iguals i on poder compartir i 

nombrar experiències sense por al judici. I això ha estat un gran assoliment. A partir d’aquí, es podien 

haver treballat aspectes més específics que no ha donat temps com ara: dinàmiques de rang i poder, la 

maternitat, actituds davant el conflicte, les crítiques i les acusacions, consciència corporal, etc. 

Una altra forma de donar continuïtat al projecte seria mitjançant la creació d’un grup de suport mutu, 

que després d’un acompanyament per part d’una professional, pugui seguir de manera 

autogestionada.  

La valoració que es va recollir, utilitzant un breu qüestionari, va ser molt positiu per part de tot el grup. 

A destacar el que les participants han valorat de la gran adequació de les expectatives del grup i la 

utilitat d’aquest no únicament per la part personal, sinó també com espai d’iguals.  

GRUP  “ESPAI DE TROBADA DE MARES” - CENTELLES 

També des de fa tres anys, aproximadament, participem un cop a l’any, amb algun grup de dones. La 

demanada arriba d’algun servei social de la comarca. Fins al moment, se n’havien fet dos al lluçanès i 

un al voltreganès. Enguany, ja és el quart grup, s’ha fet a Centelles amb el nom “ Espai de trobada de 

mares”.  

La composició del grups es fa amb les persones que es proposen des de serveis socials. Es proposa fer 

treball grupal, per abordar algun dels continguts que es treballen des de l’atenció directa que es fa a 

Serveis socials. El grup es condueix tècnicament amb l’educadora i també de dos professionals de dos 

serveis especialitzats de la comarca l’EAIA i el VicDones-SIAD Osona. 

Responsable del grup: Judit Illamola (educadora de SS Centelles), Julio Garcia ( educador de EAIA) i 

Núria Muñoz (tècnica igualtat del VicDones-SIAD Osona9 
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Durada: 8 sessions d'una hora i mitja (quinzenalment els mesos de gener, febrer, març i abril) 

Aquestes vuit sessions es varen repartir de la següent manera: sis sessions amb les dones del 

grup i 2 sessions per fer en horari de tarda amb els fills i filles (agrupats per edats) i les seves 

mares.  

Horari: De 9.30 a 11.30 hores 

Assistència: El grup comptava inicialment amb 15 dones. Qui va participar amb continuïtat van ser 11 

dones, i en algun moment puntual alguna més. 

Descripció del grup: dones de diferents edats, totes elles vinculades a serveis socials amb diferents 

problemàtiques i dificultats socials. Majoritàriament totes en recerca de feina, i/o amb feines 

temporals i precàries. Amb fill i filles adolescents o més petits.  

 

La metodologia emprada i que ens ha funcionat és definir els continguts del grup amb les necessitats i 

expectatives del mateix grup. Per això la primera sessió la dediquem a treballar amb el grup els 

continguts. Això ho fem amb el que anomenem “work cafè” fent diferents grups tot prenen un cafè 

plantejant preguntes que treballem tant les dones com el mateix equip professional. 

Les preguntes plantejades són: 

- Què espero del taller? 

- Què puc aportar jo al taller? 

- Quins temes m’agradaria tractar durant el taller. 

  

Les sessions dels taller van quedar definides amb els següents títols: 

- Comunicació positiva 

- Escola i família 

- Ser dona i mare avui 

- Separació i noves parelles 

- Etapes evolutives: petita infància i adolescència 

- Models educatius i límits i tancament del grup 

 

Després de la quarta sessió es va fer la sessió amb els infants. La sessió per infants es va fer a la 

mateixa tarda en dos horaris diferents separant els infants per edats. El contingut de la sessió va ser un 

taller de risoteràpia entre mares i fills i filles. 

 

La participació per part de l’oficina es valora molt positivament, ja que les darreres experiències fetes 

en alguns municipis de la comarca han tingut aquesta valoració per part dels tècnics que han pres part 

en la dinamització dels grups i de les mateixes dones assistents. Es pretén donar continuïtat amb 

aquestes col·laboracions entre recursos. 
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GRUP  “GRUP DE MARES” – RODA DE TER 

A demanda de l’educadora social de Roda de Ter des de l’oficina es va prendre part en una de les 

sessions.  

El grup de dones han estat 9 dones de diferents edats i vinculades a serveis socials. L’objectiu del grup 

ha estat un cop per setmana abordar des de la reflexió qüestions del dia a dia en relació als infants.  En 

una de les sessions va sorgir el interès per treballar en el grup la influència de la societat en l’educació 

dels nens i nenes, i com aquesta encara és sexista.  

La sessió es va valorar positivament, i recollint cada cop més la interessant participació i incloure la 

perspectiva de gènere en els grups que es fan des de serveis socials. 
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ACTUACIONS DE SENSIBILITZACIÓ COMUNITÀRIA IMPULSADES PEL SERVEI. 

 

En aquest darrer apartat, es mostren les actuacions de sensibilització comunitària i projectes impulsats 

o en els què ha col·laborat el VicDones-SIAD Osona i que han donat resposta als objectius marcats per 

aquest 2016 responent a les accions i mesures que recollien tant el Pla de polítiques de dones de 

l’Ajuntament de Vic com el del Consell Comarcal. 

En aquesta part de la memòria passem a recollir i fer un breu anàlisi i/o descripció de cada una 

d’aquestes accions i/o activitats Si s’escau indicarem el nombre de persones que han participat a les 

activitats, les regidories implicades, altres agents i la valoració en relació als objectius plantejats segons 

la línia estratègica o per l’activitat. Així com també si ha estat una activitat de treballada a Vic, en algun 

municipi de la comarca i si és una acció treballada comarcalment amb d’altres municipis que tenen una 

persona referent de les polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI. 

 PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE AJUNTAMENT DE VIC I CONSELL COMARCAL 

 

Tant el Consell Comarcal com l’Ajuntament de Vic tenien el seu pla d’igualtat municipal prorrogat fins 

que es tingués el Pla d’Igualtat comarcal. Aquest 2016, el Consell Comarcal ha rebut el suport de 

l’Oficina de Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona i ha portat a terme el treball durant uns sis 

mesos per redactar la diagnosi i el pla d’acció amb el suport de les tècniques de l’oficina. La fundació 

SURT ha estat l’encarregada de fer tot el procés. El resultat del qual és el Pla comarcal d’igualtat de 

gènere 2016-2020, presentat públicament als mitjans de comunicació al juliol. El pla va ser aprovat 

inicialment en el Ple del Consell i seguidament per l’Ajuntament de Vic. 

La fase de diagnosi s’ha centrat en analitzar els àmbits següents identificant un apartat de conclusions  

i per últim un recull de punts forts i a millorar: 

- Violències masclistes 

- Educació i cultura 

- Salut i esport 

- Ocupació i cura 

- Lideratge i la participació de les dones. 

El Pla d’acció recull les línies estratègiques següents: 

A. Articular el compromís institucional i transversal amb la igualtat de gènere de l’Ajuntament de 

Vic. 

a. Centre de les polítiques d’igualtat de gènere i millorar la transversalitat 

b. Cultura de treball que incorpori la perspectiva de gènere ( plans igualtat intern) 

c. Continuar i reforçar el treball de sensibilització i suport a la ciutadania  
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B. Reforçar i ampliar l’acció contra les violència masclistes 

a. Reforçar el treball comarcal d’atenció a dones en situacions de violències masclistes 

b. Continuar i reforçar el treball de prevenció i de sensibilització a la ciutadania sobre les 

violències masclistes 

 

C. Promoure un treball conjunt amb la comunitat educativa per desenvolupar formacions i 

actuacions de sensibilització en gènere des d’una perspectiva coeducativa 

a. Continuar i reforçar el treball de formació, sensibilització i prevenció en gènere en tots els 

nivells educatius (infantil, primària i secundària) i per tota la comunitat educativa 

b. Incloure la perspectiva de gènere en el conjunt d’espais eductius no formals 

 

D. Promoure la coresponsabilitat i la conciliació i a la vegada contribuir a eradicar les desigualtats de 

gènere al mercat laboral 

a. Visibilitzar i sensibilitzar al conjunt d’agents socials sobre les desigualtats de gènere al mercat 

laboral, la coresponsabilitat i la conciliació. 

b. Impulsar la col·laboració amb el teixit empresarial per promoure la igualtat de gènere 

 

E. Reconèixer el lideratge i la participació política, social i cultural de les dones 

a. Promoure la visibilitat, coneixement mutu i coordinació entre les entitats, grups, col·lectius de 

dones i feministes, i/o que treballin per promoure la igualtat de gènere  

b. Foment i suport a l’associacionisme i la cultura com elements d’empoderament de les dones  

F. Promoure la qualitat de vida de les dones a partir de l’esport i d’una perspectiva de salut integral. 

a. Introduir la perspectiva de gènere en les activitats esportives i promoure l’esport femení 

b. Sensibilitzar la ciutadania en la promoció de la salut integral amb perspectiva de gènere. 

El document recull en diferents fitxes els objectius i actuacions proposades a desenvolupar durant la 

vigència del Pla. En el que s’estableix el calendari, el/els responsables de l’acció (àrees) proposta 

d’indicadors.  

Des del Consell Comarcal s’ha fet la difusió i proposta d’adhesió al Pla comarcal als municipis de la 

comarca. El total dels municipis adherits són 18 dels 50 que hi ha a la comarca d’Osona. Cal dir però, 

que hi ha municipis que tenen el seu propi pla d’igualtat com són: Manlleu, Torelló, Centelles, els 

municipis que pertanyen al Voltreganès (dades de les què disposem a l’oficina).  

Cal tenir en compte que aquest pla es coordinarà (donant continuïtat al què s’ha fet en els darrers 

anys) amb d’altres zones/municipis de la comarca: Manlleu, Torelló, Mancomunitat La Plana 

principalment. També tindrà una estreta coordinació/vinculació amb el Pla marc, d’igualtat per raó 

d’orientació sexual i d’identitat de gènere ( LGTBI). 
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MUNICIPIS 

Espinelves 

Esquirol, l' 

Folgueroles 

Manlleu 

Montesquiu 

Olost 

Oristà 

Prats de Lluçanès 

Roda de Ter 

Sant Boi del Lluçanès 

Sant Pere de Torelló 

Sant Vicenç de Torelló 

Santa Eugènia de Berga 

Sora 

Tavèrnoles 

Tona 

Vic 

Viladrau 

 

Un cop assolit l’objectiu de la redacció i aprovació del Pla per part del Consell i les adhesions. Ha de ser 

durant el 2017 que es desplegui plenament les mesures recollides en el document i prioritàries; així 

com intentar que siguin més els municipis que estiguin adherits.  

 

 PROJECTE “DONES, LA CLAU”1 

 

“Dones, la Clau” ha estat un projecte dissenyat i impulsat per l’Ajuntament de Vic a través de l’Oficina 

d’Acollida i el VicDones - SIAD Osona i subvencionat per l’Obra Social “La Caixa”.  

Aquest projecte va ser dissenyat amb l’objectiu de facilitar la millora de les condicions 

socioeconòmiques de les persones en risc d’exclusió social i fomentar la seva participació social a la 

ciutat a través d’afavorir l’aprenentatge de la llengua catalana, potenciar l’apoderament personal, 

social i laboral, reforçar els interessos col·lectius per aconseguir noves formes d’organització i 

participació social i, millorar-ne la participació ciutadana. Els col·lectius específics d'intervenció han 

estat les dones immigrades de procedències molt diverses, sent aquestes Marroc, Ghana, Panjabi, 

Xina, Nigèria, Mali, Senegal, Surinam,  Colòmbia i Espanya (Melilla), tot i que en un principi estava 

dirigit a dones procedents de Marroc, Ghana i Panjabi al ser els col·lectius d’immigrants més 

importants a la ciutat. Tot i així, el projecte ha buscat la interrelació entre les dones que viuen a Vic per 

tal que tinguin un paper actiu i rellevant a la ciutat.  

Inicialment s'ha treballat amb un grup de 40 dones que ha anat variant en nombre atenent tant a 

baixes al llarg del projecte com a noves incorporacions, sent la data d'inici el mes de febrer del 2016 i  

                                                           
1 Memòria específica del “Dones, la Clau” a l’annex. 
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la data de finalització el desembre del 2016. El projecte s'ha estructurat en dos blocs i en començar el 

segon bloc s'han incorporat noves participants que tenen un bon nivell de coneixement de la llengua 

catalana. Al final de projecte s'ha treballat amb 54 dones. 

El primer bloc del projecte, dut a terme de febrer a juliol, s'ha dirigit bàsicament a reforçar la llengua 

catalana de les dones amb tallers de comunicació oral anomenats Parlem; així com a impulsar el 

coneixement de diferents serveis i equipaments de la ciutat a través de visites, anomenades com 

activitats de Coneixement de l'Entorn, a la comissaria de la Guàrdia Urbana, el CAP de salut El Remei, 

la biblioteca Joan Triadú, la Creu Roja, entre d'altres.  

Paral·lelament i coincidint amb festes o commemoracions s’han fet propostes més lúdiques i 

participatives com la visita al Mercat del Ram, el Dia Internacional de la Dona amb la lectura de poesia i 

relats en femení, el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament amb l’elaboració d’un 

mandala i el Dia internacional contra la violència vers les dones. 

El segon bloc del projecte s'ha realitzat des del mes de setembre al mes de desembre del 2016, amb 

una oferta de càpsules i tallers organitzats amb col•laboració amb el Servei Local 

d'Ocupació destinats al reconeixement de les competències personals i a l'elaboració d'un itinerari 

personalitzat en la recerca activa de feina per a cada una de les dones, junt amb el manteniment de les 

activitats del Parlem i de Coneixement de l'Entorn destinades a potenciar dits itineraris. 

GRUP MOTOR 

A banda del lideratge de l’Oficina d’Acollida i el VicDones-SIAD Osona, s’ha comptat amb les entitats 

vigatanes que ja tenen una sòlida experiència en l’acollida de persones nouvingudes i la cohesió social, 

tals com: Casal Claret, Associació Tapís, Centre de Formació d’Adults Montseny, Centre de 

Normalització Lingüística d’Osona, Creu Roja Osona, Càritas i Coordinadora d’Associacions 

d’Immigrants de Vic; així com amb les àrees municipals de Ciutadania, Cultura, Participació Ciutadana, 

Cooperació, Educació, Serveis Socials, Salut, Servei Local d’Ocupació, constituint totes elles el grup 

motor, que ha donat suport al projecte i ha participat de forma activa en tot el procés. 

S’han realitzat reunions periòdiques de coordinació al llarg del programa amb l'objectiu d’informar del 

procés i de les activitats que s’han anat realitzant al llarg de les setmanes, així com per promoure 

activitats conjuntes i provinents de les diferents entitats i àrees per tal d’aprofitar els recursos humans 

i materials de la ciutat. 

 



 

MEMÒRIA VICDONES-SIAD OSONA 2016 

21 

 

 

 PROGRAMA D’ACTIVITATS ENTORN DEL 8 DE MARÇ - VIC 

 

Com cada any aquest programa ha permès recollir un gran nombre d’activitats i accions que es 

desenvolupen a la ciutat de Vic, programades des del mateix Ajuntament i d’entitats i altres agents de 

la ciutat. Un programa per visualitzar els drets de les dones, i que encara queda molt per fer per tal de 

fer efectius els drets de les dones.   

Les activitats que veureu a continuació es tracta de la programació que es va fer a Vic. 

 

 Dijous, 3  de març 

Teatre “Uso el dinero para hablar” de la companyia Mónica Francés i Jesús Hernández 

La programació d’una obra de teatre ha estat habitual en les programacions entorn del 8 de març, i en 

col·laboració de l’Institut del teatre. El “uso del dinero para hablar” tracta d’un espai escènic que 

combina en un mateix nivell poesia, música i teatre. Una escenografia que ens porta a demanar-nos si 

sabem com sona allò real. 

La tria de l’obra ens arriba principalment a proposta del mateix Institut del teatre. Es combina 

l’objectiu de buscar una obra que porti a la reflexió o reivindicació dels drets de les dones amb el de 

visualitzar la presència i aportació de les dones a la cultura. 

L’assistència a aquest acte va ser d’una quarantena de persones, però no disposem de dades 

desagregades per sexe. 

 

 Dissabte, 5  de març 

Visita guiada “La dona a l’època medieval” 

Aquesta activitat en els darrers anys ha estat programada pel Museu Episcopal de Vic de manera 

gratuïta i que es programa en motiu del Dia Internacional de la Dones. La visita convida a fer un 

recorregut guiat per les escenes i objectes que descriuen els elements relacionats amb el paper de la 

dona a l’Edat Mitjana. Es van fer dos grups de 20 persones. En un dels grups que es van fer, van 

participar unes deu persones del projecte “Dones, la clau”. 
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 Dissabte, 5  de març 

Concentració ciutadana pels drets de les dones 

Aquesta va ser una de les activitats proposades des de la  ciutadania, concretament per  la plataforma 

8 de març. Un dels objectius de la concentració a la Plaça del Pes, va ser el de recordar i reivindicar els 

drets de les dones en una societat que encara que estiguin reconeguts per la Llei, no són una realitat 

efectiva. Es van recollir diferents missatges que les persones que van voler el van poder escriure. Va 

ser un activitat a l’aire lliure i no es va fer un recompte de persones assistents. 

 Dimarts, 8 de març 

Lectura de poesia i relats en femení 
 

Com en els darrers 5 anys, es va fer a la Sala de la Columna la Lectura de poesia i relats en femení. Un 

acte en el que la ciutadania posa veu a relats escrits per dones, que parlen de dones i també escrits i 

textos propis. Enguany van participar 18 persones, entre ells un home. L’acte va ser presidit per 

l’Alcaldessa i el regidor d’igualtat i ciutadania.   

Destacar la participació de tres de les dones que han estat desenvolupant durant el 2016 el projecte de 

“Dones,la clau”. També per una dona que havia estat víctima de violència masclista i va llegir un dels 

episodis del malson viscut, i que va plasmar en un llibre “diario de una mujer maltratada”.  Aquest va 

ser un punt amb molta emoció per part de totes les persones assistents, escoltant aquest relat. 

A l’acte i van assistir una quarantena de persones, majoritàriament dones. No disposem de dades 

desagregades per sexe. 

 
 

 Dimarts, 8 de març 

Xerrada “El cafè de Comerç Just des de la perspectiva de la dona productora” 

 

Altres activitats destacades i d’entitats de la ciutat que no havien sortit encara al programa entorn del 

de març va ser la d’OIKIA. Una xerrada que va anar a càrrec d’Exolina Aldana, productora de cafè i 

presidenta de la cooperativa rural Augusto Cesar Sandino (CECOCAFEN), Nicaragua. 

La xerrada va centrar l’exposició en la presentació del comerç just amb l’exemple del cultiu del cafè 

des del punt de vista dels productors i productores. I en donar compte de la vinculació del comerç just 

amb el foment de l’equitat de gènere, l’apoderament de les dones a través del testimoni de la ponent. 

La xerrada va tenir una molt bona acollida però no tenim dades d’assistència. 
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 Dimarts, 8 de març 

Projecció i Cinefòrum “ MUSTANG” de Deniz Gamze Ergüven 

 

Des de fa anys també Cine Club participa en la programació d’un film que pugui estar inclòs en el 

programa entorn del 8 de març. El film que es va passar va ser una pre estrena exclusiva i que va tenir 

molt bona acollida. L’assistència aproximadament va ser d’una seixantena de persones. 

El film abordava la història d’un petit poble a prop del Mar Negre. Cinc germanes òrfenes eren  

tancades a casa per la seva àvia i el seu tiet, després d’haver jugat innocentment amb els seus 

companys masculins de classe. Perplexes per la injusta decisió, i encara inconscients de la seva 

sensualitat incipient, les noies pasen l’estiu buscant la llibertat en un entorn cada vegada més 

opressiu. 
 

 Dimecres, 9 de març 

Taula Rodona “Dones i cinema – esquivant 

desigualtats, generant alternatives” 

Des de la Universitat de Vic- UCC es va organitzar 

una taula rodona “Dones i cinema”. Aprofitant 

l’acte es va fer l’entrega del premi Francesca 

Bartrina al millor treball final de grau en estudis de gènere que va comptar amb la presència de la sra. 

Teresa Maria Pitarch, presidenta de l’Institut Català de les Dones. 

Taula rodona presentada i moderada per Maria Forga. Intervencions de la taula rodona: 

 Marta Selva, professora de la Universitat Rovira i Virgili 

 Neus Ballús, directora, guionista i productora 

 Judith Colell, directora, guionista i productora 

 Clara Segura, actriu 

 Isona Passola, productora, directora i presidenta de l’Acadèmic del Cinema Català 

No disposem del nombre de persones assistents a l’acte. 

 

ESCOLA DE LA PAU DONES- SETMANA DE LA DONA – VINE I GAUDEIX! 

 
Des del projecte de l’Escola de la Pau Dones de Casal Claret també participen de la programació entorn 

del 8 de març amb diferent activitats i espais que obren a la resta de la ciutat. Enguany van voler fer 

una programació més lúdica i pensada per compartir amb les dones. 

Van fer diferents tallers que es resumeixen en: 

 Espai de cura i bellesa 

 Espai de creativitat 

 Espai de música i moviment 
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 Dimarts, 15 de març 

Col·loqui “TRANScultural” - Mirades a les identitats de gènere des de la diversitat 

El col·loqui plantejava un espai per a la reflexió sobre la construcció de les identitats de gènere des 

d’una perspectiva social i cultural. L’acte va comptar amb la presència de Gerard Coll-Planas, director 

del CEIG de la UVic, la fotògrafa Núria López Torres, la Sabrina Sánchez dona trans nascuda a Mèxic i 

resident a Barcelona, i el Marc Serena, coautor i codirector del documental TCHINDAS. 

L’acte va ser organitzat per Cine Club Vic i el Centre Interdisciplinari de Gènere de la UVic-UCC i va 

comptar amb una assistència d’una quarentena de persones. 

Seguidament en sessió de Cine Club es va passar el film “Tchindas” de Pablo García i Marc Serena.  Un 

film en el que es presenta la història de Tchinda Andrade una de les dones més estimades de l’illa de 

São Vicente, al Cap Verd, sobretot des que el 1998 va sortir de l’armari com a trans al setmanari local. 

El seu nom s’ha convertit, des de llavors, en la manera com s’anomenen les persones que no són 

heterosexuals. 

 Dimecres, 30 de març 

Xerrada “ Les tràgiques lleis del franquisme” 

Des de la Biblioteca Joan Triadú i l’oficina del VicDones-SIAD Osona es va programar la xerrada “les 

tràgiques lleis del franquisme” a càrrec de Gemma Gil, historiadora i antropòloga.   

La xerrada va donar un repàs a diferents lleis com la de “vagos i maleantes” entre d’altres que va 

perseguir fortament la prostitució i l’homosexualitat. 

La xerrada va comptar amb una desena  de persones, totes elles dones menys un home. 
 

 

 Sumem, parlem i visualitzem el 8 de març, Dia Internacional de les dones des de la ciutat de Vic 

 
El programa d’activitats també serveix per visualitzar i recollir aquelles accions que encara que no 

siguin públiques i obertes a la ciutadania treballen durant el mes de març a través de diferents formats 

la reflexió dels drets de les dones i la significació de la data del 8 de març.  

Per tant es va recollir en el programa les accions que es recullen en aquests punts a continuació: 

 

 Des del projecte “ Dones, la clau”, un projecte coordinat per l’Oficina Municipal d’Acollida i el 

VicDones-SIAD Osona de l’Ajuntament de Vic, van treballar la setmana del 8 de març en el 

coneixement de l’origen del 8 de març, com es viu i es visualitza aquesta data del reconeixement i 

reivindicació dels drets de les dones en els països d’origen de cada una de les participants del 

projecte i sobre tot reflexionarem sobre nosaltres com a dones creant un espai de reconeixement. 
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 Des de l’Escola Música i el Conservatori de Vic, es van sumar a la commemoració del 8 de març, 

treballant el projecte DONA i MÚSICA durant la setmana del 8 de març. Visualitzant el paper de les 

dones en la música tant en la composició com en la interpretació. 

 

 Des del projecte “Escola de la Pau: Infants, Adolescents i Joves” del Casal Claret, també van 

treballar amb dues sessions sobre els estereotips de gènere durant el mes de març. 

 

 Des del Centre de Formació d’Adults Montseny es van sumar en el camí cap a la igualtat de gènere 

amb la creació de la comissió de gènere. Incorporant des del mes de febrer diferents tallers amb 

l’alumnat i formació pel professorat.” 
 

 “ Des del Centre d’Estudis Universitaris de Gènere, la Unitat d’Igualtat i el Servei d’Atenció a la 

Comunitat Universitària de la UVic-UCC  van repartir llaços de color lila a tota la comunitat 

universitària en motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones”.  

 EXPOSICIÓ del 9 de març al 31 de març 

Exposició “Artistes catalanes del dibuixi  la pintura” 

La Biblioteca Joan Triadú va acollir l’exposició proposada per l’Ass. MILEVA. Una exposició cedida per 

l’Institut Català de les Dones. L’exposició té com a objectiu difondre els noms d'algunes de les dones, 

miniaturistes, pintores, dibuixants i il·lustradores que amb la seva obra han contribuït a configurar el 

patrimoni artístic de Catalunya des de l'Edat Mitjana fins el segle XX. 

V  Concurs de cartells  

 

V concurs de cartells vinculats al 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 

vers les Dones.  

 

El concurs de cartells vinculats al 25 de novembre,  ha arribat aquest any a la seva cinquena edició. I 

com en els darrers quatre anys, el concurs està organitzat des del Consell Comarcal d’Osona però amb 

la implicació en l’organització del concurs l’Ajuntament de Vic,  Ajuntament de Manlleu, Ajuntament 

de Torelló i Mancomunitat La Plana.  

El cartell guanyador és el que utilitzaran aquests municipis, organitzadors del concurs, com imatge del 

programa d’activitats entorn del 25 de novembre, i també es cedirà a la resta de municipis que 

vulguin.  

El veredicte es va conèixer el dimarts, 24 de maig a la sala polivalent de Sant Martí de Centelles on va 

tenir lloc l’acte de lliurament del premi i l’exposició de tots els cartells. 

Enguany, hem rebut un total de 20 cartells arribats de diferents pobles de la comarca d’Osona i de 

fora. Tots ells, han format part d’una exposició que ha estat itinerant pels diversos municipis de la 

comarca al llarg de l’any.  
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El cartell guanyador va ser el cartell “Prou” de Miquel Valle Orriols del municipi de Vic. L ‘altre cartell 

finalista va ser el de Carla Elias i Jordi Martínez amb el cartell “esborra-ho” de Vilafranca del Penedès. 

El guanyador, després de rebre el premi va manifestar que la seva intenció havia estat reflectir una 

imatge que captés l’atenció de la ciutadania amb un missatge contundent i amb força per tothom per 

dir “Prou” a aquesta xacra social, que és la violència masclista. 

Municipis que han participat: Rubí, Vilanova de Sau, Vitòria, Vic, Les Masies de Roda, Vilafranca del 

Penedès Vic, Taradell, Manlleu, Muntanyola, Manlleu, Aiguafreda, Tona i Seva. 

 

 

 

Per visualitzar el que es fa a la comarca, l’oficina del VicDones-SIAD Osona recull els programes i 

activitats que ens fan arribar els diferents municipis. Totes les programacions rebudes es pengen a la 

pàgina del Consell Comarcal d’Osona i se’n fa difusió per les vies que utilitza el VicDones-SIAD Osona.  

Enguany els municipis que ens han fet arribar la seva programació han estat: Alpens, Balenyà, 

Calldetenes, Centelles, Folgueroles, L’Esquirol, Manlleu, Montesquiu, Prats de Lluçanès, Roda de Ter, St. 

Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, Taradell, Tona, Torelló, Vic, Viladrau i Voltreganès (Sant 

Hipòlit de Voltregà i Masies de Voltregà). 
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 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES PER LA PAU I EL DESARMAMENT  

Coordinat des de l’àrea de cooperació de Vic i amb la participació de l’oficina d’acollida i el VicDones-

SIAD Osona es va organitzar un programa en motiu del dia Internacional de les dones per la pau i el 

desarmament ( 24 de maig). 

Les activitats organitzades entorn d’aquest data van ser: 

  Del 18 de maig al 10 de juny 

Exposició Dones davant la Guerra. Una exposició 

cedida per Creu Roja que es va ubicar al vestíbul de 

l’Edifici del Sucre.  

 Divendres, 20 de maig  

Visita guiada i xerrada “Dones davant la guerra” 

A l’activitat es va convidar al grup de dones 

participants del projecte “Dones, la clau” dins de 

l’espai del projecte de coneixement de l’entorn i 

participació a activitats de ciutat. 

 Dimecres, 25 de maig  

Elaboració d’un Mandala  

L’activitat del Mandala també va comptar amb la 

participació de “Dones, la clau” així com altres grups 

de la ciutat. Un acte simbòlic  en el que tothom hi és 

convidat. No disposem de dades de participació 

però tècnicament es va valorar positivament. 
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 ACCIONS ENTORN LA COEDUCACIÓ  

Com en els darrers tres anys des del VicDones-SIAD Osona es continua oferint un seguit de tallers als 

centres educatius de la comarca. Els tallers s’inclouen dins del catàleg que es difon i gestiona a través 

de l’oficina jove del Consell Comarcal, conjuntament amb d’altres tallers d’orientació laboral i salut 

Aquests tallers s’han externalitzat amb la cooperativa Fera Ferotge i ass. TALCOMSOM. Els del curs 

escolar 2016/2017 els tallers de l’associació els desenvoluparà una professional que havia estat 

vinculada amb l’entitat. 

Els tallers que s’ofereixen al catàleg són de lliure elecció pel centre educatiu. L’objectiu d’aquests són 

el de sensibilitzar des de la perspectiva de gènere pel foment de la igualtat d’oportunitats dona-home i 

també per a la prevenció de les relacions abusives i contra la lgtbifòbia. Els tallers han estat gratuïts 

pels centres i el cost ha estat assumit pel Consell Comarcal d’Osona. 

A les taules que hi ha a continuació hi ha la relació dels tallers que s’han desenvolupat a diferents 

municipis de la comarca, el nombre d’hores i el nombre d’alumnes per aula que ens facilitava el 

centre. Cal dir que a la fitxa, no tots els centres ens van especificar el nombre de nois i noies i per això 

donem el nombre total d’assistència. 

La valoració global que es fa és molt positiva donat que qui realitza els tallers conecta amb el jovent 

facilitant una metodologia molt participativa. Altra cosa és que durant els tallers es remouen 

consciències, es desmitifiquen estereotips, etc. i cal definir un bon espai per als i les joves. 

TAULA 1 – TALLERS REALITZATS A VIC 
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TAULA 2 – TALLERS REALITZATS MUNICIPIS DE LA COMARCA D’OSONA 
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TAULA 3 – TALLERS REALITZATS ALS MUNCIPIS DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA 

TAULA 4 – TALLERS REALITZATS A DIFERENTS MUNICIPIS (LGTBI) 
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 INTERVENCIÓ AMB L’ESCOLA DE FORMACIÓ D’ADULTS EL MONTSENY 

 

A demanda de la comissió de gènere de l’Escola de formació d’adults el Montseny es va programar tres 
sessions amb les professionals que fan els tallers als instituts (Fera Ferotge) donat l’interès i necessitats 
formatives de la comissió i de tot el professorat de l’escola. 
 
La formació es va fer per un total de 11 persones. Els continguts tractats van ser :  conceptes de sexe-

gènere, orientació sexual i identitat de gènere, normativa vigent, indicadors de violència, etc. 

L’actuació es va valorar molt positivament, i l’existència de la comissió de gènere ha de ser també un 

bon recurs per a l’escola en la introducció de la perspectiva de gènere en la seva actuació. 

 

 INTERVENCIÓ EN DUES SESSIONS D’ACOLLIDA  

 

L’oficina d’acollida desenvolupa el servei d’acollida de l’Ajuntament de Vic, i la seva finalitat és la de 

promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels immigrants i de les persones retornades a 

Catalunya. Aquesta acció es fa des dels serveis de primera acollida on es dissenya i programen els 

diferents continguts a impartir. En aquest cas una part important del programa de primera acollida és 

el de coneixement de recursos i oficines de la ciutat. Entre elles, es troba l’oficina del VicDones-SIAD 

Osona. Enguany es van programar dues sessions que es van fer durant el mes de novembre, es va 

aprofitar la durada de la sessió per també introduir el concepte d’igualtat i perspectiva de gènere. Una 

sessió que es va externalitzar amb la Fera Ferotge per fer també un taller dels continguts, introduint el 

concepte de violència masclista donat que veurien per la ciutat el programa d’activitats. 
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EDICIÓ GUIA PELS I LES JOVES “No vull ser princesa” – “No vull ser pilota d’or” 

 
El consell comarcal va editar, amb autorització de l’ass. Candela les guies creades per l’entitat “No vull 
ser princesa” i “No vull ser pilota d’or”. Es va fer una edició en paper indicant diferents recursos per a 
joves de la comarca principalment. S’ha repartit per: 
 

- Tarda jove – CAP Osona 
- Oficina jove d’Osona i Vicjove 
- Punts joves de la comarca 
- Cap El Remei 
- A les tècniques de : Torelló Mancomunitat La Plana 
- Centre de Recursos psicopedagògic d’Osona  

 
La gran part d’aquesta edició en paper es va utilitzar per repartir durant tallers de curs escolar 
2015/2016 i una part en els primers del curs escolar 2016/2017 . Cal dir que la guia es podria tornar a 
editar, properament, de manera online, actualitzant la part de recursos de la comarca. 
 

 

SESSIÓ AMB GRUP DE JOVES ASS. SANT TOMÀS 

 

A demanda d’una de les tècniques d’inserció (projecte EINA) des de l’oficina es va programar un taller 
de informació i presentació del servei, i abordar en un taller de gènere i prevenció de les violències 
masclistes. La sessió la va conduir una de les psicòlogues.  
 
Tenint en compte que la intervenció va ser puntual la valoració va ser positiva pel coneixement del 
SIAD que es va donar al grup de joves. 
 

 ACTIVITATS ENTORN DEL 28 DE MAIG, DIA PER L’ACCIÓ DE LA SALUT DE LES DONES 

 

Dilluns, 13 de juny 

 
Alimentació i menopausa a càrrec de Roser del Val tècnica de Salut de l’Ajuntament de Vic. 
Un espai dedicat a destacar el paper de l'alimentació en una etapa de vital importància, com és la 
menopausa. Parlarem, entre altres temes, de quins aliments són més beneficiosos, quins hem de 
limitar i quines són les recomanacions generals per la salut en aquesta etapa. 
 
L’assistència a l’activitat va ser de 8 dones. No va tenir molta assistència però la valoració de les 
assistents va ser positiva. 
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Dimecres, 15 de juny 

 

Una mirada al cicle menstrual a càrrec de Glòria Pladevall facilitadora de grup de dones 

Aquest va ser un espai dedicat a la reflexió del cicle femení, a la vivència de la menstruació i 

premenstruació i dels productes que s’utilitzen. Inspiració i recursos per viure el cicle menstrual amb 

consciència.  

Aquest tema ja feia alguns anys que no s’abordava específicament des de l’oficina. L’assistència va ser 

molt fluixa donat que només van assistir quatre dones. Cal comentar que s’ha de continuar millorant la 

difusió de les activitats, enguany també la difusió va sortir amb poca antelació. També com sempre 

creiem que activitats que es programen cal que els grups i/o entitats de dones reforcin la difusió 

d’aquestes. 

Dijous, 16 de juny 

Com vius tu la menstruació? 

Aquesta activitat plantejava una sessió per reflexionar al voltant de la menstruació i documental 

Monthlies, La Luna en ti sobre com viuen les joves la menstruació, presentat com un viatge que 

explora el cos femení amb el seu ventall d’emocions. L’activitat es va haver de suspendre per manca 

d’assistència. Les activitats a programar pensant amb el jovent, cal millorar-la i/o replantejar-la 

conjuntament amb els i les tècniques de joventut. Juny 

Divendres, 17 de juny 

Taller de respiració ovàrica  

L’oficina havia rebut la proposta del col·lectiu feminista Adona’t a incloure aquest taller ja que 

mostrava molt interès per a la població femenina.  La respiració ovàrica és una tècnica holística  viva i 

conscient i canviant de manera cíclica com la naturalesa. La respiració ovàrica consta de diferents 

seqüències, entre elles consta d’uns moviments concrets de la pelvis que ens ajuda a connectar amb 

l’energia, una manera de prendre consciència de les nostres emocions, pensaments a través del 

contacte amb nosaltres mateixes. 

El taller va durar dues hores, i l’assistència va ser de 8 dones. Que van valorar molt positivament 

aquest espai d’autoconeixement i presa de consciència de les emocions, etc. 
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 I JORNADA CURS-ACTUALITZACIÓ ALLETAMENT MATERN D’OSONA 

 

Des de l’ASSIR ens van demanar col·laboració en l’organització i suport a la I jornada curs-actualització 

de l’alletament matern d’Osona.  La jornada va ser el marc per a la presentació oficial de la Guia 

d’Alletament Matern d’Osona. 

Destacar del programa: 
 

 Conferència inaugural: Tu ets la millor mare del món. Duració de la lactància. Perspectiva 

històric antropològica a càrrec del Dr. Paricio 

 Xerrada: Fisiologia de la lactància. Valoració d’una presa normal a càrrec de d’infermera  Inma 

Marcos 

 Xerrada: Dolor i problemes en l’alletament matern a càrrec de l’infermera  Inma Marcos 

 Xerrada: Rutines sanitàries errònies. Problemes en el nounat a càrrec del Dr. Paricio 

Ja a la tarda es va parlar de diferents experiències amb una taula rodona les participants a la taula 

rodona van ser: 

- Consulta de lactància a l’ASSIR Bages  

- Grups d’alletament matern a l’ASSIR Anoia  

- Alletament matern a la consulta de la infermera pediàtrica d’Osona  

- Teràpia neural en la mastitis subaguda 

- Lact app. Formació IBLC 

L’assistència a la jornada va ser de 200 persones inscrites, la gran majoria professionals sanitaris i 

grups de suport a l’alletament matern d’Osona i la Catalunya Central. 
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 PROGRAMA ENTORN DEL 25 DE NOVEMBRE  

 

 

Al igual que el programa del 8 de març, el programa 

del 25 de novembre, Dia internacional per 

l’eliminació de la violència vers les dones, és un 

programa que intenta recollir les activitats que es fan 

durant el mes de nombre ja sigui programades per 

l’oficina del VicDones-SIAD Osona, altres àrees de 

l’Ajuntament o per entitats i agents de la ciutat. 

Enguany destacar del programa les següents 

activitats: 

 

Dimecres, 16 de novembre 

L’AUDICIÓ 

En els darrers anys, la implicació en la visualització de les dates del 8 de març i del 25 de novembre per 

part de l’Escola de Música i Conservatori de Vic, és molt satisfactòria. Aquesta visualització de la data 

la donen a conèixer aprofitant l’audició que fan oberta a familiars dels i les alumnes de l’escola i 

mostrant quina és la imatge de la programació que es troben a la ciutat.  

L’audició va a càrrec d’alumnes d’instrument de l’Escola de Música i Conservatori de Vic, dedicat al Dia 

Internacional per la no violència vers les dones. No tenim dades de l’assistència. 

Dimecres, 16 de novembre i divendres 18 de novembre 

 MASTER CLASS  

   Conjuntament amb l’oficina de Vicjove es va organitzar dos tallers a càrrec de Drac Màgic, Cultura 

Audiovisual per dona eines i treballar amb el jovent continguts del món audiovisual des d’una 

perspectiva de gènere no sexista. També aprofitàvem la difusió del concurs d’espots per la no violència 

per fer la crida a la participació a aquests dos tallers que van difondre’s com una màster class. 

 “La identitat de gènere en els mitjans audiovisuals” 

 “ Reinventar la publicitat” 

 L’organització de l’activitat conjunta es va valorar molt positivament pel fet que el treball amb els i les 

joves és prioritari. El resultat però de l’activitat no ho va ser tant, ja que el segon taller, el de 

divendres, es va haver d’anul·lar per manca d’assistència el primer dia. Únicament cinc persones, 

donat que la tallerista venia de fora, vam decidir tirar endavant aquest primer taller però anul·lar 

l’altre.  Ara cal replantejar alguns aspectes de l’organització de les activitats dirigides de cara a l jovent. 
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Dimecres, 16 de novembre  

Taller Ni prínceps blaus ni princeses promeses a càrrec de l’Associació CANDELA 

   Aquesta activitat no es pot valorar, donat que també es va haver d’anul·lar per manca de públic. Si que 
estava dirigida a un públic diferent que la màster class (encara que estesin programades en un mateix 
dia). Potser el fet de no haver organitzat des del principi amb l’àrea d’educació i la gran activitat 
d`altres actes a la ciutat, no va poder donar el seu fruit del treball que es podia haver fet amb les 
companyes de l’ass. CANDELA.  

Aquest era un taller per explicar i compartir dubtes i les diferents experiències a l’hora d’educar i de 
relacionar-se amb els fills i filles. El taller volia crear un lloc de trobada entre famílies i persones que 
eduquen on oferir eines i recursos per educar d’una manera respectuosa i lliure d’estereotips. 

 

Dijous, 17 de novembre 

Xerrada La Cacera de Bruixes, a càrrec de Lluïsa Latorre Casellas, metgessa i escriptora 

L’activitat es va dur a terme a les dependències de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic. I va ser 

organitzada pel col·lectiu feminista Adona’t Vic. La xerrada va ser molt interessant ja que a banda de 

centrar la seva exposició en els aspectes concrets de la cacera de bruixes va donar repàs de les 

qüestions del patriarcat que menystenen a les dones i les situa per sota i amb clara desigualtat vers els 

homes. Com a dada concreta de la xerrada l’escriptora i metgessa, Lluïsa Latorre va presentar aspectes 

per a la reflexió i coneixement: es calcula que a Europa, entre el 1450 i el 1750, el fenomen repressiu 

de la cacera de bruixes va portar més de seixanta mil persones a la tortura i a la mort, la majoria 

dones. ¿Per què al llarg de l’edat moderna es va creure que «el mal conviu amb nosaltres, és dona i se 

l’ha d’exterminar? Aquesta xerrada pretén donar-hi resposta, com també explicar per què a finals de 

l’edat mitjana moltes guaridores es van convertir en sospitoses de practicar la bruixeria.  

A l’acte van assistir una cinquantena de persones, no disposem de les dades desagregades per sexe. 

   Dimarts, 22 de novembre 

Conte per adults “ Manawee ” Conte del llibre Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola 

A càrrec de Glòria Pladevall Montañà, facilitadora de grup de dones per la reflexió del llibre “Mujeres 

que corren con los lobos”. Manawee, un jove galant festeja dues germanes per casar-s’hi. El pare de 

les noies li posa una condició i el jove es trobarà amb tota una sèrie de dificultats i necessitarà del seu 

gos, que té una bona intuïció, per aconseguir arribar a les noies. Un conte sobre la doble naturalesa 

femenina i l’alerta amb les distraccions del camí. En les darreres programacions tant del 8 de març i el 

25 de novembre comptem amb la participació de la Glòria Pladevall perquè faci reflexionar en vers els 

conte proposat per ella mateixa del llibre Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola.
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   Del 21 al 30 de novembre 

QUINS NOMS TAN BONICS! Homenatge a les víctimes de 

violència masclista 

Enguany s’ha sumat a la programació amb un acte simbòlic però 

reivindicatiu i de denúncia a les dones víctimes de violència 

masclista. Aquesta nova implicació ha vingut per part de la 

Biblioteca Daniel Giralt-Miracle de l’Escola d’Art i Superior de 

Disseny de Vic i amb la col·laboració dels alumnes de primer 

d’APGI. 

L’activitat ha estat ben acollida per els i les alumnes i també pel 

professorat. Valorant al final d’aquesta activitat l’ interès a acollir 

noves propostes per a l’activitat.  

Concretament es feia el reclam i la crida per a homenatjar i 

visualitzar les dones assassinades a mans de les seves parelles o 

exparelles.  

“ Si tens bona lletra, saps fer lletres especials o simplement tens 

ganes d’escriure, vine, i podràs dibuixar els noms de les dones víctimes als vidres de la biblioteca. 

L’activitat està oberta a tothom que vulgui participar de manera lliure, per visualitzar i homenatjar les 

dones víctimes d’aquesta xacra social.”  

 Dimecres, 23 de novembre 

Suma’t a l’acció de les sabates vermelles 
 
Un any més des de Casal Claret van organitzar aquesta acció simbòlica i de rebuig, ideada per l’artista 
mexicana Elina Chauvet. Es varen pintar sabates vermelles com a acte de denúncia i record per les 
dones que pateixen violència masclista. 
  

   Dijous, 24 de novembre 

Conferència Veus, dones, refugiades - La Situació de les Dones refugiades a Jordània i al Líban 

L’objectiu de la conferència era abordar la situació de les dones refugiades a Jordània i el Líban, amb la 

participació com a ponents de la Sra. Layla Hamarneh, directora de Projectes de la Arab Women’s 

Organization –AWO de Jordània i la Sra. Khadije El Husaini, secretària general d’organitzacions de la 

Lliga dels Drets de la Dones Libanesa – LLWR. 

L’activitat es va dur a terme però el format i les ponents que estaven prevista no es va donar, per 

causes alienes a l’organització. Es va fer un canvi d’última hora i es va comptar amb l’exposició del 
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company de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO. L’assistència va ser d’una mica més de quaranta 

persones.  

 

L’activitat s’emmarcava dins del Pla de Sensibilització 2016, que es porta a terme des de la Unitat de 

Cooperació de l’Ajuntament i de Vic Dones- SIAD Osona entorn el programa del 25 de Novembre Dia 

Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones. Per tant era una activitat pensada 

transversalment amb els objectius del Pla de sensibilització de l’Ajuntament incorporant la perspectiva 

de gènere. Per una banda el PLA DE SENSIBILITZACIÓ treballa per enfortir la consciència ciutadana 

sobre les desigualtats que hi ha al món i les causes que les provoquen, donant a conèixer situacions 

d’injustícia, desigualtats o vulneració dels drets humans.  Aquest any i degut a la gran crisi de refugiats 

que s’està vivint arrel de la guerra de Síria, s’ha volgut presentar la conferència explicant  la situació de 

les persones desplaçades des d’aquesta perspectiva de gènere. On les dones pateixen situacions 

específiques derivades de les desigualtats que viuen diàriament a qualsevol societat. Però en 

situacions de conflicte armat i en els processos de persones refugiades, aquetes s’agreugen més.  

 

 Divendres, 25 de novembre 

Acte institucional amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 
vers les Dones 
 
L’acte es va fer a la Plaça Major amb la lectura del manifest institucional per aquesta data. La lectura 
va anar a càrrec de l’Alcaldessa i de tres regidores de l’equip de govern. No tenim dades del seguiment 
d’aquesta activitat.  
Cal destacar que durant la lectura i minut de silenci, va haver la presència del col·lectiu feminista 
Adona’t Vic que va fer una representació a terra de les dones víctimes de violència masclista durant 
l’any 2016. 

 

 Divendres, 25 de novembre 

II Jornada d’educació i gènere. Saltar obstacles o superar barreres? Nous reptes en educació i gènere 
 
La II jornada d’educació i gènere es va organitzar des del Grup de Recerca educativa, grup de formació 

educació i gènere del CIFE de la Universitat de Vic-UCC amb la col·laboració del VicDones-SIAD Osona.  

La segona es concebia com un espai d’encontre per conèixer i debatre pensaments, recerques, 

propostes o pràctiques sobre educació i gènere. Amb la intencionalitat de produir intercanvis científics 

i formatius que ajudessin a la reflexió, el debat i l’acció sobre el treball en equitat en contextos 

educatius: escoles, instituts, centres d’educació social, grups familiars, espais de ciutadania, àrees i 

serveis de l’administració pública, etc. 

Es va desenvolupar el mateix 25 de novembre, fet que no va facilitar la participació, això creiem, de 

més persones. Les inscripcions van ser de 16 persones (tot dones) que va arribar a un total en 

moments puntuals a 20 persones.  Excepte la conferència inaugural que va ser oberta a l’alumnat i 

l’assistència va ser de més de cinquanta persones. 
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A l’horari de tarda es van desenvolupar dos tallers:  

 

- Les relacions de poder: les conductes abusives, a càrrec de l’Associació Candela 

- Deslligar els fils dels estereotipis de gènere a càrrec de Milagros Sainz 

 

A banda de fer una valoració amb la universitat, concretament des de l’oficina valorem positivament el 

treball que planteja continguts dels conceptes educació i gènere. Però el que hem de reformular amb 

les companyes i companys de la UVic-UCC és el format de jornada, les dates, la difusió, implicació de 

més àrees i departaments, etc. per no cremar esforços amb el què suposa l’organització d’actes. 

 Divendres, 25 de novembre 

Acció de sensibilització- Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones 
 
Creu Roja també va col·laborar a difondre el missatge de no violència vers les dones, i apropant a la 
ciutadania informació a través de la col·laboració dels seus voluntaris i voluntàries amb una parada a la 
Plaça Major. 
 

 Dissabte, 26 de novembre 

Taller ús no sexista de la llengua / ús inclusiu de la llengua 
 
És important reconèixer a tothom i el llenguatge n’és un clar exemple. Des de l’associació LGTB 
TALCOMSOM van fer per aquest 25 de novembre un taller sobre l’ús no sexista de la llengua, per un ús 
inclusiu. La col·laboració en els programes entorn del 8 de març i del 25 de novembre de l’entitat, va 
ser continuada en els darrers anys. 
No tenim dades de participació. 
 

 Dimarts, 29 de novembre 

Cine Fòrum The Tribe de Myroslav Slaboshpytskiy 

 

Per el programa entorn del 25 de novembre Cine Club Vic, va programar el film “The Tribe”. On Sergey 

és un adolescent sordmut que ingressa en un internat especial per a persones que només parlen en 

llenguatge de signes. Aviat descobreix que a dins de l'escola hi opera una xarxa que es dedica al 

robatori, l'agressió i la prostitució. Allà, les poques noies no són només un objecte sexual, també són 

mercaderia. The Tribe està rodada amb actors sordmuts, no professionals, i utilitzant únicament el 

llenguatge de signes en ucraïnès. Però més enllà d'aquesta premissa tècnica, la pel·lícula és un relat 

brutal i colpidor que ens permet obrir molts debats. I el de la llengua és el menys important. 

Des de Cine Club Vic, s’està valorant poder fer un canvi en l’horari de Cine Club ja que a vegades no 

facilita l’assistència de públic i sobretot poder després fer la tertúlia per comentar i reflexionar sobre la 

temàtica que aborda el film. 

L’assistència va ser d’una quarantena de persones, no tenim les dades desagregades per sexe. 

 



 

MEMÒRIA VICDONES-SIAD OSONA 2016 

40 

 

 

Treballem per la sensibilització i prevenció de la violència masclista i 

diem PROU! 

 

El programa d’activitats també serveix per visualitzar i recollir aquelles accions que encara que no 

siguin públiques i obertes a la ciutadania treballen durant el mes de novembre a través de diferents 

formats la reflexió sobre la xacra social que és la violència vers les dones.  

Per tant es va recollir en el programa les accions que es recullen en aquests punts a continuació: 

 Des del Centre de Formació d’Adults Montseny, ens sumem en el camí per treballar per la lluita, 

sensibilització i prevenció d’aquesta xacra social que és la violència masclista. Durant el mes de 

novembre realitzarem diferents activitats amb l’alumnat del centre. 

 Des del Centre d’Atenció primària Vic Nord /SAP Osona també ens sumarem a dir prou a través del 

nostre web https://eapvicnord.wordpress.com/ . Consulta’ns  

 Des del servei EINA de l’associació Sant Tomàs durant el mes de novembre s’ha dut a terme un 

taller per treballar els estereotips sexistes i la prevenció de relacions abusives amb el VicDones-

SIAD Osona a càrrec de la psicòloga de l’oficina. 

 Des de la comissió de violència del CAP El Remei, organitzem diferents accions i activitats per a la 

sensibilització de la ciutadania en la lluita contra la violència masclista. Durant el mes de novembre 

iniciarem les activitats amb la col·laboració, per segon any consecutiu, amb Escola d’Art i Superior 

de Disseny de Vic, la construcció d’un mural en motiu del a data, així com facilitar diferent material 

de sensibilització i prevenció a la ciutadania.   
 

 Dimarts, 13 de desembre 

 

Lliurament de premis del V Concurs d’espots per a la no violència masclista 
 

Acte de lliurament de la cinquena edició del concurs d’espots per a la no violència masclista-2016. 

Durant l’acte es podran visionar els espots que han entrat a concurs. I conèixer quins han estat els 

dos espots guanyadors per a l’edició d’enguany. No tenim dades de participació desagregades per 

sexe, però l’assistència va arribar a una seixantena de persones. 
 

 Dimarts, 13 de desembre 

Cine Fòrum La propera pell de Isa Campo i Isaki Lacuesta 
 

Aquest film està inclòs en el programa itinerant Conegudes (també) a casa en el marc de la 24a 

mostra internacional de films de dones de Barcelona. I que des de Vic incloem en el programa 

d’activitats entorn del 25 de novembre. El film tracta d’un adolescent desaparegut que torna a 

casa després de vuit anys quan tothom el donava per mort i es reincorpora a la vida familiar 

marcada pel misteri de la seva desaparició. Poc a poc sorgirà el dubte de si realment es tracta del 

nen desaparegut o d’un impostor. A l’acte de presentació de la itinerància vam comptar amb la 

presència de les companyes de Drac Màgic, Cultura Audiovisual i del productor del film. Després  

 

https://eapvicnord.wordpress.com/
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del film va haver una tertúlia on es van poder fer diferents preguntes i comentaris en relació al 

film. 

 

EXPOSICIONS 

De l’1 al 15 de desembre al vestíbul de l’edifici del Sucre 

Del 16 al 29 de desembre a la segona planta edifici del Sucre 

 

Exposició  Violència masclista: desmuntem mites? cedida per l’Institut Català de les Dones  

Aquesta exposició, cedida per l’Institut Català de les Dones, proposa una revisió d’alguns mites 
associats a l’amor romàntic i a la violència masclista. Per exemple desmunta la creença que som 
persones incomplertes que necessitem buscar-ne una altra per aconseguir la plenitud, que s’ha de 
renunciar a tot per amor, que si algú sent gelosia és perquè t’estima. Alhora, ofereix  idees i elements 
de reflexió per transformar aquests mites i creences i avançar, així, vers unes relacions lliures violència 
masclista. 
 

 De l’1 al 30 de novembre 

 

Exposició  “Esportistes catalanes del segle XX” cedida per la Universitat de Vic- UCC  

 

Aquesta exposició és un homenatge a les dones que en una època difícil per a les seves aspiracions 

esportives van decidir trencar l’estereotip femení i van fer de la passió esportiva la seva forma de vida. 

L’exposició pretén donar visibilitat a tretze dones que, amb el seu esperit aventurer van trencar mites i 

expectatives socials de gènere, combinant diferents disciplines esportives. 

 

CONCURS 

V Concurs d’espots per a la no violència 

masclista 

El concurs d’espots vinculat al 25 de novembre, 

ha arribat aquest any a la seva cinquena edició. 

I com en els darrers quatre anys, el concurs està 

organitzat des de l’Ajuntament de Vic però amb 

la implicació en l’organització del concurs del 

Consell Comarcal, Ajuntament de Manlleu, 

Ajuntament de Torelló i Mancomunitat La 

Plana.  
 

L’objectiu del concurs és el de sensibilitzar a la 

població especialment al jovent, sobre la 

violència masclista i fomentar l’establiment de relacions no violentes.  
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Aquest 2016, des de l’organització estem molt satisfetes per l’augment de participació  que ha tingut el 

concurs, i sobretot pel treball que hi ha hagut darrera de reflexió i coneixement sobre què és, les arrels 

de la violència etc. Aquest augment de participació s’ha fet des de la diversitat de municipis de les 

persones participants ( es podia fer individual o col·lectivament) sinó també la participació de 

projectes municipals, i recursos que treballen amb persones. 

De la comarca destacar la participació de l’Escola de formació d’Adults de Vic, Residència de Manlleu, 

el i les joves del projecte de 9 a Vic. 

RESUM DE LA PARTICIPACIÓ 

TOTAL D’ESPOTS REBUTS                  33 ESPOTS 

FORA DE TERMINI                                 2 ESPOTS 

NO SEGUIEN LES BASES 

PEL QUE FA A LA DURADA                   5 ESPOTS 

ENTREN EN CONCURS                         26 ESPOTS 

 

Recull de municipis: Vic, Manlleu, Aiguafreda, Olot, Seva, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Eulàlia de 

Riuprimer, Berga, Muntanyola, Tona, Gurb, Sant Hipòlit de Voltregà, Figueres, Cabanes, Navata, 

Viladrau, Campdevànol, Seva, Roda de Ter, Centelles, Prats de Lluçanès, Torelló, Taradell, Calldetenes, 

Moià, Castellfollit de la Roca, Folgueroles, Santa Pau, Sant Privat d’en Bas. 

1r Premi del concurs d'espots 2016   https://youtu.be/w1OKwGSPAgY     

2n Premi del concurs d'espots 2016 https://youtu.be/UTfcmSXpg2Y 

 

Per visualitzar el que es fa a la comarca, l’oficina del VicDones-SIAD Osona recull els programes i 

activitats que ens fan arribar els diferents municipis. Totes les programacions rebudes es pengen a la 

pàgina del Consell Comarcal d’Osona i se’n fa difusió per les vies que utilitza el VicDones-SIAD Osona.  

Enguany els municipis que ens han fet arribar la seva programació han estat: Balenyà, Calldetenes, 

Centelles, Prats de Lluçanès, Manlleu, Seva, Torelló, Viladrau, Tona, Taradell, Santa Eulàlia de 

Riuprimer, Sant Hipòlit de Voltregà, Rosa de Ter i Vic. 

Molts d’aquests municipis pel programa del 25 de novembre utilitzen la imatge del concurs de cartells 

per a la no violència. 

 

https://youtu.be/w1OKwGSPAgY
https://youtu.be/UTfcmSXpg2Y
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 PLA MARC D’IGUALTAT PER RAÓ D’ORIENTACIÓ SEXUAL I D’IDENTITAT DE GÈNERE 

 

Aquest 2016 ha finalitzat el procés de diagnosi i redacció del Pla marc d’igualtat per raó d’orientació 

sexual i d’identitat de gènere. El procés ha estat treballat des del grup motor amb les diferents 

tècniques dels municipis de Vic i Consell Comarcal, Manlleu, Torelló i Mancomunitat La Plana. Tot el 

procés a comptat amb l’encàrrec fet al Centre d’estudis interdisciplinaris de gènere de la UVic-UCC i 

suport de la Diputació de Barcelona a través de l’oficina de Dones i LGTBI i de l’àrea de no 

discriminació de la Generalitat de Catalunya. 

El procés ha tingut dos moments de difusió i seguiment per part dels mitjans de comunicació. Un ha 

estat el de la presentació de l’informe de diagnosi i l’altre el de la mateixa presentació del Pla d’acció. 

L’objectiu principal del Pla, és el d’incorporar la perspectiva LGTBI en totes les actuacions municipals. 

Tenint en compte que la implementació del pla requerirà dels compromisos polítics i la sensibilitat, 

voluntat i la implicació de tot el personal municipal. 

La fase de diagnosi es va centrar en analitzar els àmbits següents amb unes conclusions que estan 

recollides en el document final. 

- Espai Públic 

- A la feina 

- Àmbit educatiu/formatiu 

- Relacions familiars 

- Amistats 

- Llocs d’oci 

- Esport 

- Als centres sanitaris 

- Administració pública  

- Mitjans de comunicació  

- Religió 

- Població d’origen immigrant i diversitat sexual  

 

El pla d’acció que ha estat aprovat per diferents municipis de la comarca a banda dels impulsors, 

comptarà amb una vigència de quatre anys. Els objectius generals que recull el pla són: 

 

 Incorporar la perspectiva LGTBI en les diferents àrees de la política municipal 
 Combatre la discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere 
 Fomentar la visibilitat del col·lectiu LGTBI 
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 ACCIONS - POLÍTIQUES LGTBI 

 

 

FORMACIÓ- Defensa dels drets de les persones LGTBI i contra la discriminació: Llei 11/2014 

 

La formació es va enfocar en la referència del títol preliminar de la Llei 11/14. Una llei que té per 

objecte establir i regular els mitjans i les mesures per a fer 

efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó 

d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de 

gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els 

quals la Generalitat i els ens locals tenen competències.  

La formació adreçada al personal de l’administració i 

d’altres perfils professionals de diferents àmbits de la 

comarca, va anar a càrrec de la responsable de l’Àrea per 

a la igualtat de tracte i no discriminació de persones LGTBI 

de la Direcció General d’Igualtat de tracte  i de l’advocada 

de la mateixa àrea. 

Els continguts abordats durant la formació van ser: 

- Construcció social del gènere 

- La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, 

transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia: 

o Estructura i eines pel seu desplegament 

- Denúncies, casos pràctics i procediment administratiu 

 

A la formació hi va haver 27 persones inscrites, de les quals van assistir a la formació 22 personesm (4 

homes i 18 dones). El perfil de les persones assistents va ser divers, des de les professionals del SIAD 

(advocades, psicòlogues, tècnica d’acollida, tècnica d’igualtat, recepció), mossos d’esquadra del grup 

d’atenció a la víctima, policia local, tècniques de punt joves de la comarca, de serveis socials, tècniques 

de projectes d’inclusió social de Vic i Manresa, etc.  

Accions a destacar LGTBI 

 

 Participació a la segona edició de l’European Rainbow Cities Conference, celebrat els dies 20 i 21 de 

maig de 2016 a Barcelona.  

      Un espai de trobada europea de reflexió i debat sobre les polítiques d’igualtat LGTBI. 

 Participació des de l’oficina al Grup de treball per a l’elaboració d’un pla tipus per a l’aplicació i 

desplegament de la Llei 11/2014, convocat per l’oficina de polítiques de dones i LGTBI de la 

Diputació de Barcelona.  
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 CONTACTE AMB ENTITATS, CIUTADANIA, ETC. 

 

1. Suport a les entitats i ciutadania en general. 

 

En aquesta línia, el VicDones-SIAD Osona continua treballant i desenvolupant tasques de suport,  

dinamització i assessorament a entitats, grups de dones, recursos del territori, etc.  

Aquest és un dels aspectes que vetllem per tal de fomentar la participació de les dones: donar un 

suport directe, mantenir el contacte continu amb elles, informant-les de diferents notícies d’interès, 

enviant convocatòries de subvencions, suport a la justificació,... suport a la creació de nous grups i 

associacions, etc. Com que des de Vic i la resta de municipis de la comarca ja disposen d’una àrea 

concreta per fer assessorament a les entitats el nostre vincle no és tan directa. I actuem més en els 

conceptes de facilitar informació, i respondre a les demandes que ens arriben directament.  

Destaquem el següent: 

 Per facilitar un canal de comunicació amb les persones que participen a les activitats programades, 

amb les persones que visiten per diferents motius l’oficina, es dóna la possibilitat que deixin el seu 

correu electrònic per fer les notificacions de temes d’interès per aquestes, i la difusió de les activitats.  

 Disposem d’un altre canal de difusió i comunicació amb la ciutadania, aquest és el perfil facebook. 

Aquest canal l’utilitzem principalment per a fer la difusió d’actes propis de l’oficina, fer un reforç a la 

difusió de les entitats i grups de la ciutat i entre ells les entitats de dones tant de comarca com de la 

ciutat de Vic. Per aquest canal també han contactat persones que demanen informació del servei 

d’atenció individualitzada, que l’hem remès al correu electrònic genèric del servei. 

 Disposem d’un fons documental, que també entenem com un espai de participació i interacció per a 

la ciutadania en general (professionals, estudiants, etc.) Disposa d’un volum aproximat de 570 

documents entre memòries, guies sobre plans d’igualtat, temàtica LGTBI, etc. El fons documental 

disposa d’un servei de préstec de material. També aquest any hem catalogat el fons amb un programa 

online que ens va assessorar una bibliotecària que ens ha de facilitar fer més difusió i consulta del 

material per temàtiques que disposem . Enguany s’ha fet un total de cinc préstecs. 

 

 Al servei, també ens arriben diferents demandes per fer treballs de recerca centrats en els temes 

que tractem al servei: igualtat d’oportunitats, violència, etc.  En aquest cas, segons la temàtica l’atén 

una o altra professional. Principalment se’ls assessora en la recerca de bibliografia, així com es facilita, 

com hem dit una entrevista amb els diferents perfils professionals que hi ha a l’oficina. Inicialment tots 

els treballs de recerca són atesos per la coordinadora de l’oficina. Es demana a la persona o persones 

que a fer consulta per treballs de recerca que un cop el tinguin ens poden lliurar una còpia d’aquest al 

nostre fons. 



 

MEMÒRIA VICDONES-SIAD OSONA 2016 

46 

 

El quadre següent resumeix els assessoraments que hem fet des del VicDones-SIAD Osona a diferents 

estudiants donant informació de diferents temes.  

Centre Educatiu Motiu del treball 

 

Escola Sagrats Cors de Centelles – 4rt 

d’ESO 

 

Informació sobre la violència de gènere i sobre actuació de 

l’oficina VicDones-SIAD Osona 

 

Facultat de psicologia de la 

Universitat Blanquerna 

 

Informació sobre la violència de gènere i entrevista amb 

professionals especialitzats de l’oficina 

 

 

UVic – UCC 

 

Informació sobre la prostitució per realització de material 

gràfic (documental).  

En aquest cas se les atén per facilitar informació referent a 

l’actuació de l’oficina i informació d’altres entitats i 

recursos que treballen directament la prostitució des de 

diferents vessants 

 

Mòdul d’Integració Social de 

l’Institut Antoni Pous de Manlleu 

 

Treball centrat en els drets de les dones. Informació sobre 

l’oficina 

 

Institut La Plana de Vic 

 

Informació sobre la violència de gènere 

 

Escola Sant Miquel dels Sants de Vic 

- 1r de batxillerat  

 

Informació sobre la violència masclista. Informació sobre 

l’oficina. Entrevista amb professionals especialitzades 

 

Institut Castell Quer de Prats de 

Lluçanès- 4rt d’ESO 

 

Informació sobre la violència masclista 

 

Institut de Taradell 

 

Informació sobre les discriminacions i desigualtats de les 

dones i violència masclista 

 

UVIC-UCC (periodisme) 

 

 

Pel treball final de grau, demana informació pel treball 

centrat en la violència masclista. També entrevista a 

diferents professionals de l’oficina 
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Durant l’any hem recollit amb una graella consultes fetes per professionals de la comarca, entitats i/o 

ciutadania en general que recollim en el següent quadre: 

QUI FA LA DEMANDA MUNICIPI CONTINGUT 

 

Àmbit educatiu 

 

Vic - comarca 

Preparació de material divers, guia 

professorat, demanda protocols 

d’actuació en l’àmbit educatiu 

 

Centre Obert 

 

Vic 

Atendre un treball de recerca alumnat 

sobre gènere i sexualitat. 

Reunió amb una de les educadores, 

identificació dels projectes que 

s’aborden des del Centre Obert. 

 

Institut del Voltreganès 

 

Voltreganès 

Presentació de l’oficina del VicDones-

SIAD Osona, per conèixer recursos de la 

comarca. Assistència de 50 alumnes. 

 

Regidora 

 

Centelles 

Assessorament sobre xerrades sobre 

masclisme i altres suggeriments per a 

activitats. 

Informació de l’actuació, recursos del 

VicDones-SIAD Osona als municipis. 

 

Escola d’adults – comissió de gènere 

 

 

Vic 

Demanda de tallers, formació a 

professorat per fer intervenció 2016. 

Facilitar informació diversa, 

participació en diades, etc. 

 

Col·lectiu ADONA’T VIC 

 

Vic 

Proposta per a programació entorn del 

28 de maig – Dia d’Acció per a la Salut 

de les Dones. I altres consultes al llarg 

de l’any. 

 

SIAD de Berga 

 

Berga  

Reunió de SIAD’s, compartir diferents 

qüestions relatives a l’organització del 

VicDones-SIAD Osona, entre d’altres 

temes. 

 

Serveis Socials Roda de Ter 

 

Roda de Ter 

Sol·licita intervenció per abordar temes 

d’igualtat en el grup de mares que es 

realitza des de serveis socials 
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QUI FA LA DEMANDA MUNICIPI CONTINGUT 

 

 

 

 

Serveis Socials  

 

 

 

Mancomunitat La Plana 

Consulta sobre si des del SIAD es dóna 

atenció als fills i filles de dones víctimes 

de violència (no). O si existeix recurs a 

la comarca per a la intervenció en fills i 

filles de dones víctimes de violència.  

Es va informar de la formació a la 

Catalunya Central, però no va poder 

assistir.  

Anotem la demanda del interès a la 

formació que es pugui fer a la comarca. 

 

Educadora llar juvenil  

 

Vic  

Recollim la demanda per a la realització 

d’una xerrada referent a mites de 

l’amor romàntic, relacions tòxiques. 

No es va materialitzar, per agenda. 

Tornaran a contactar. 

Tècnica d’igualtat Mancomunitat Mancomunitat La Plana Suport a la difusió del curs de formació 

en violències i joves. 

Tècnica Ajuntament Montesquiu Consulta sobre contactes d’empreses i 

consultores referents a plans d’igualtat.  

 

Ciutadana 

 

Muntanyola 

Presentació de projecte amb gent grans 

(dones). Projecte en el qual es parteix 

reconeixent l’aportació i coneixement 

de les dones.  

Tècnica serveis socials Sant Hipòlit de Voltregà Consulta referent l’adhesió al Pla LGTBI 

i el Pla d’igualtat de gènere 

Professional de consultora Vic Demanda de formació en les polítiques 

d’igualtat 

Cap d’estudis Escola Tona Consulta sobre el catàleg de tallers als 

instituts . 

Tècnica Igualtat Torelló Consulta sobre tallers LGTBI als 

instituts 

Ciutadana Vic Referent al voluntariat amb dones. 

Regidora Centelles Referent a informació de contactes per 

a fer xerrada al municipi 

Professional Centre Mèdic  Petició de col·laboració a UVic-UCC en 

una classe del Grau de teràpia 
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psicopedagògic Osona Vic ocupacional. Com fem l’atenció 

psicològica en els casos de violència 

masclista. Es fa una sessió a l’aula amb 

les dues psicòlogues del servei. 

 

Associació DIANOVA 

 

Vic 

Consulta per a possible derivació d’una 

dona que ha arribat a la ciutat amb el 

grup de refugiats. Derivació a un altre 

recurs. Es fa una reunió per conèixer 

l’oficina i recursos que disposem. 

Osona Ment Vic Informació sobre l’oficina i quines 

situacions poden derivar.  

Tècnica del programa de garantia 

juvenil 

Vic- Comarca Informació sobre l’oficina i la seva 

actuació. I derivació 

Serveis Socials Calldetenes Informació sobre l’acreditació de la RAI 

Entitat  de dones Taradell Informació de recursos a la comarca 

LGTBI. 

Institut del municipi Roda de Ter Demanda de material audiovisual, 

guies per treballar el 25 de novembre 

des de l’aula. 

Institut del municipi Gurb Demanda de material audiovisual, 

guies per treballar el gènere, igualtat, 

violència, etc. 

Alumna de Institut Torelló Demana informació referent a fonts de 

consulta per a treball sobre igualtat 

entre homes i dones en l’àmbit de 

l’empresa. Es va fer online. 
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ANNEX I 

 

 

PERSONES ATESES PER PROFESSIONALS 
 

MUNICIPIS 

 
PSICOLÒGIC 

 
JURÍDIC 

 
ACOLLIDA 

PERSONES ATENCIONS PERSONES ATENCIONS PERSONES ATENCIONS 

Aiguafreda - - 1 1 - - 

Balenyà/ Hostalets 1 3 2 3 1 2 

Calldetenes 1 2 1 1 2 3 

Centelles 16 53 17 23 12 29 

El Brull 1 3 1 1 - - 

Folgueroles 3 12 2 3 - - 

Les Masies de Roda 1 4 1 1 - - 

Les Masies de Voltregà 2 5 5 7 6 10 

Lluçà 1 2 2 2 - - 

Manlleu 5 10 4 4 4 8 

Montesquiu 1 1 3 4 1 1 

Muntanyola 1 1 1 1 - - 

Olost 2 2 2 4 1 1 

Orís - - 2 2 - - 

Prats de Lluçanès 1 2 1 2 2 4 

Roda de Ter 6 10 9 13 4 9 

St. Bartomeu del Grau 1 2 1 1 1 9 
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St. Boi del Lluçanès 1 1 2 2 1 8 

St. Hipòlit de Voltregà 5 22 8 11 4 4 

St. Julià de Vilatorta  2 3 - - 2 2 

St. Martí de Centelles 3 8 2 2 2 5 

St. Miquel de Balenyà 1 1 - - - - 

St. Pere de Torelló 1 4 5 6 2 7 

St. Vicenç de Torelló - - 4 5 - - 
Sta. Eugènia de Berga 2 3 2 2 2 10 

St. Eulàlia de Riuprimer - - 1 1 1 1 

Sta. Maria de Corcó 1 4 1 1 1 4 

Seva - - 2 2 1 1 

Sora 1 1 1 1 - - 

Taradell 8 21 10 12 7 16 

Tona 3 3 8 8 2 2 

Torelló 12 29 17 25 7 10 

Vic 78 190 85 127 83 211 

Vilanova de Sau - - 1 1 - - 

Vinyoles 1 2 - - 1 1 

Altres 6 21 4 4 6 11 
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