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El VicDones‐SIAD Osona és un 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’aconseguir l’apoderament d’aquestes.
Des de l’any 2010 el VicDones compta amb el conveni de col∙laboració amb el Consell Comarcal
d’Osona per a atendre les dones de Vic i de la comarca, així també com treballar les línies generals de
les polítiques d’igualtat i LGTB, essent així el servei comarcal VicDones‐SIAD Osona.
El conveni ha facilitat des de la seva signatura, l’ampliació horària i d’atenció a les dones, ampliant
l’horari de les professionals que ja estaven treballant al servei i incorporant‐ne dues més; una
advocada i una psicòloga i des de finals del 2013 amb el suport administratiu de manera continuada.
A finals d’octubre del 2014, es va incorporar la figura de la tècnica d’intervenció sòcio‐comunitària.
Per tant l’equip del VicDones‐SIAD Osona està conformat per dues tècniques de l’Ajuntament de Vic,
2 psicòlogues (Ajuntament de Vic i Consell Comarcal d’Osona –d’ara endavant CCO‐), dues advocades
(Ajuntament de Vic i CCO) i una auxiliar administrativa que depèn del CCO. I la tècnica d’intervenció
sòcio‐comunitària assumida també per l’Ajuntament de Vic fins al juny del 2015 i de setembre fins al
gener del 2016 pel CCO.
Des de l’aprovació del Pla de Polítiques de Dones el dia 2 de desembre de l’any 2009, i el Pla del
Consell Comarcal, l’actuació del VicDones‐SIAD Osona se centra en els diferents eixos que marquen
aquests documents, que d’entrada els dos plans estan prorrogats fins a l’aprovació del Pla d’Igualtat
comarcal. Concretament en l’eix de la Lluita contra la violència masclista és on s’inclou i es marca
l’estructura del Servei d’Informació i atenció a les Dones i també el treball en xarxa centrat en el
protocol d’actuació en casos de violència.
Així mateix durant tot el 2015 hem estat coordinant conjuntament amb Manlleu, Torelló i
Mancomunitat La Plana, el Pla comarcal d’igualtat per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere.
El marc d’actuació del VicDones‐SIAD Osona es centra en les següents accions:






Informació, orientació i assessorament; que a més es concreta en l’atenció psicològica i
assessorament jurídic.
Accions divulgatives de sensibilització i formació (8 març, 28 maig i 25 de novembre).
Foment a la participació de les dones i suport a les entitats.
Programes de prevenció i atenció a dones víctimes de violència masclista, així com per a
la ciutadania en general.
Xarxes locals de participació i coordinació.

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 la ciutadania en general.
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El VicDones‐SIAD Osona també lidera el protocol d’actuació en casos de violència de la comarca
d’Osona. Així mateix, també durant el 2015 s’ha continuat participant en el grup del circuit contra la
violència masclista de la Catalunya Central, liderat per l’Institut Català de les Dones, que engloba les
comarques centrals d’Osona, Bages, Berguedà i Anoia.
A continuació especifiquem les dades del VicDones‐SIAD Osona, centrades en el municipi de Vic que
han passat pel servei i els seus perfils, així com informació de la temàtica, recursos específics
utilitzats pel servei, i les diferents accions vinculades al Pla.
DADES 2015
1. DONES ATESES PER EDAT
PERSONES ATESES PER EDATS
EDATS

COMARCA (menys Vic)
DONES

HOMES

0-12

0

0

13-18

4

0

19-29

30

0

30-45

83

0

46-65

55

1

66-80

2

0

Mes
de 80
Ns/Nc

1

0

1

0

175

1

TOTAL

En aquest cas, donem les dades del què seria el recompte de persones ateses de la comarca d’Osona
menys les persones ateses de Vic. Les dades recullen dones dels diferents municipis de la comarca,
també de Manlleu encara que Manlleu disposi d’un SIAD i també d’alguna dona de fora dels
municipis pertanyents a la comarca d’Osona. En aquest cas, s’han registrat un total de 176 persones
(amb un total de 431 intervencions), entre elles un home. Cal dir que el servei com a servei comarcal
(Vic i comarca) ha atès un total de 344 persones.
En aquesta taula, s’observa per edats quin ha estat la franja d’edats que més hem atès. Com es pot
observar ha estat la dels 30‐45 i la de 46‐65 anys.
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2. DONES ATESES SEGONS ESTUDIS
PERSONES ATESES PER ESTUDIS
ESTUDIS

COMARCA (menys Vic)
DONES

HOMES

SENSE ESTUDIS

3

0

PRIMARIS

78

1

BATXILLERAT / FP

65

0

UNIVERSITARIS

22

0

ALTRES

0

0

NO CONSTA

7

0

TOTAL

175

1

Un any més tornem a veure que es trenquen els estereotips que encara ara perduren en la nostra
societat “dona de classe baixa, amb pocs estudis és una dona amb problemes”. Constatem que el
servei no s’entén només com un servei per a dones mancades de recursos, sinó que el perfil és divers
i plural. Ho podem veure amb el nombre de dones amb estudis universitaris i amb estudis de
batxillerat que suma un 49,43%. Les dones sense estudis representen un 1,70 % del total de les
dones ateses, un valor inferior al de l’any passat. Les dones amb estudis primaris representen un
44,32%.

3. DONES ATESES SEGONS ESTAT CIVIL

PERSONES ATESES SEGONS ESTAT CIVIL
ESTAT CIVIL

COMARCA (menys Vic)
DONES

HOMES

SOLTERA

34

0

CASADA

77

1

DIVORCIADA

34

0

SEPARADA DE
FET
SEPARADA DE
DRET
PARELLA

10

0

2

0

13

0

VIDUA

5

0

NO CONSTA

0

0

TOTAL

175

1
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Les dones casades segueixen sent les que majoritàriament utilitzen el servei, amb un 43,75%.
En aquest apartat també recollim de les dones que hem atès aquest 2015, quantes són famílies
monoparentals amb el carnet que ho acreditin. El que si que sabem és que hi ha moltes altres dones
de les que hem atès que viuen com a cap de família monoparental però no ho tenen acreditat, i això
encara les deixa amb més mancances de tot tipus.

FAMÍLIES MONOPARENTALS ACREDITADES
12 dones que han acreditat que són famílies monoparentals

4. DONES ATESES SEGONS ORIGEN
PERSONES ATESES SEGONS PROCEDÈNCIA
NACIONALITAT
ESPANYOLA

COMARCA (menys Vic)
DONES
HOMES
123
1

COMUNITÀRIA

11

0

EXTRACOMUNITÀRIA

41

0

ALTRES

0

0

TOTAL

175

1

Aquí veiem les dades de les persones ateses segons procedència. D’aquestes un 70,45% són de
nacionalitat espanyola, un 6,25 % són comunitaris i un 23,3% són extracomunitaris.
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5. ÀREES DE CONSULTA
PERSONES ATESES PER ÀREES DE CONSULTA
ÀREA DE CONSULTA

COMARCA ( menys Vic)

LABORAL

2

SALUT

2

SERVEIS SOCIALS

1

VIOLÈNCIA

76

PSICOLÒGIC

66

JURÍDIC

97

FORMACIÓ ACTIVITATS

1

ALTRES

4

TOTAL

249

Aquesta taula ens mostra el registre de les diferents àrees de consulta de les persones ateses al
servei de les persones ateses dels diferents municipis de la comarca no comptabilitzant les dones de
Vic. Com que el motiu de consulta d’entrada pot ser més d’un, per això no quadra amb el total de
dones ateses pel servei. Moltes de les persones ateses al servei han vingut per qüestions
relacionades amb l’àmbit jurídic i per violència.
Pel que fa a l’àrea de consulta de formació i activitats, és un valor molt baix pel volum d’informació
diversa que inclouríem en aquest indicador. Aquest, no queda visible en aquesta taula, sinó a la
segona part de la memòria quan donem dades de persones que fan recerca, demanen informació
d’aquest tipus, però no queden vinculades i registrades a la base de dades.
També anotem el nombre de dones que hem atès i que tenien presentada una denúncia per
violència, en el moment de la seva atenció.

DONES QUE HAN PRESENTAT DENÚNCIA
28 dones ateses que havien presentat la denúncia en el moment de ser ateses-
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Les ordres d’allunyament de les dones ateses per aquest 2015 són les que veiem a la taula que hi ha
a continuació.

DONES ATESES QUE TENEN UN ORDRE D'ALUNYAMENT
14 dones amb ordre d’allunyament en el moment de ser ateses.

6. DONES ATESES SEGONS EL CANAL D’ENTRADA
PERSONES ATESES SEGONS CANALS D'ENTRADA
CANALS D'ENTRADA

COMARCA (menys Vic)

INICIATIVA PRÒPIA

49

ASSOCIACIONS/
ENTITATS
MOSSOS ESQUADRA

0

POLICIA LOCAL

1

JUTJATS

1

SALUT

15

SERVEIS
ESPECIALITZATS
SERVEIS SOCIALS

5
59

PUNTS INFORMACIÓ

2

ALTRES

24

NO CONSTA

5

TOTAL

176

15

En aquesta taula podem observar els indicadors que ens mostren el canal d’entrada de les persones
al nostre servei, és a dir, identifiquem com han conegut el nostre servei.
A més a més, cal dir que amb la possibilitat d’acreditar que una dona és víctima de violència des dels
SIAD’s, ha fet que incrementessin també aquestes derivacions des de serveis socials, ja que
necessiten contrastar amb un servei especialitzat com el nostre la valoració per a signar l’acreditació
de víctima de violència. Aquesta acreditació és per a la tramitació de la RAI que facilita una part de
recursos a les dones víctimes de violència. Des del servei, s’ha treballat en un document intern de
quin ha de ser el circuit intern principalment quan no ha estat usuària del servei.
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7. DONES ATESES SEGONS L’ÀMBIT D’ATENCIÓ

PERSONES ATESES SEGONS L' ÀMBIT D'ATENCIÓ
ÀMBIT D'ATENCIÓ

COMARCA
(menys Vic)

INFORMACIÓ I ATENCIÓ
SOCIOCOMUNITÀRIA

76 (81)

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

88 (204)

ASSESSORAMENT JURÍDIC

120 (146)

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.
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 aquest cas, en aquesta taula per a la informació
socio comunitària només donem les acollides fetes. La gran part del treball d’informació i atenció
sociocomunitària quedarà recollida com hem dit anteriorment a la segona part de la memòria.
8. PROPOSTES DE DERIVACIÓ CAP A ALTRES SERVEIS

En la nostra actuació, de servei d’assessorament i informació fem un treball també 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.
Aquest és un treball que el treball en xarxa amb els diferents agents del territori va millorant i variant
segons principalment el que marqui el protocol de violència.

PROPOSTES DE DERIVACIÓ INTERNA DE LES PERSONES ATESES
DERIVACIONS INTERNES
SERVEI JURÍDIC

COMARCA
(menys Vic)
37
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ATENCIÓ PSICOLÒGICA

63

ACOLLIDA

2

PROPOSTES DE DERIVACIÓ EXTERNA DE LES PERSONES ATESES
DERIVACIONS EXTERNES

COMARCA
(menys Vic)

SERVEIS GENERALITAT

3

SERVEIS LOCALS I/O
COMARCALS

29

ALTRES

0

9. TIPOLOGIA DE TRAMITACIÓ DE L’ATENCIÓ (telefònica, correu electrònic, trucades‐ professionals,
personals,...)
Continuem amb el sistema de recollida de trucades, i comunicacions que rebem per correu
electrònic. Sabem que no és un valor exacte i real, possiblement perquè sovint no recollim el total de
trucades que ens entren, però ens dóna un valor aproximat d’aquesta informació. Tanmateix el
mateix comentari serveix per als correus electrònics, perquè només es recullen els del correu genèric
del servei (tenint en compte que segurament hi ha alguna desviació a l’hora del recompte dels
correus).
Cal tenir en compte que tan per les trucades telefòniques com pels correus electrònics no hem
diferenciat si són de Vic o comarca. Per això, de les trucades i correus només donem un número
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total. Quan es recull el concepte altres, ens referim a trucades de consultes i casos concrets. Aquest
valor també pot tenir alguna errada en el seu registre, fet que hem de millorar.

TRAMITACIÓ DE L'ATENCIÓ
TRAMITACIÓ
PRESENCIAL

COMARCA
(menys Vic)

176

TELEFÒNICA

1517

CORREUS ELECTRÒNICS

498

ALTRES

123
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10.GRUPS DE SUPORT
Aquest any s’han dut a terme dos grups de suport. Un d’aquests ha estat el grup de “Dones i
apoderament” i el segon un “grup de suport a les relacions matern filials”.
Destacar la continuïtat del grup de suport a les relacions matern filials, que va sorgir de la
preocupació de les professionals del VicDones‐SIAD Osona per la dificultat de derivar a les dones,
amb necessitat de tractament i/o suport per a elles i els seus fills i filles, al Servei d’Intervenció
Especialitzada (SIE) de la Catalunya Central.
A continuació detallem més informació dels grups realitzats durant aquest 2015.
GRUP DONES I APODERAMENT
Objectius generals



Fomentar l’autonomia individual de les dones.
Promoure relacions més igualitàries entre dones i homes, per combatre la discriminació i
afavorir la igualtat d’oportunitats.
Objectius específics







Reflexionar sobre la realitat sexista de la nostra societat i les seves conseqüències en la vida
de les dones.
Reconèixer i analitzar com es construeix la identitat de gènere.
Saber diferenciar i trencar mites entorn el sistema sexe/gènere.
Donar eines i recursos que facilitin el protagonisme de les dones.
Impulsar el creixement personal, millorar l’autoestima i la confiança en les pròpies capacitats
a partir de l’autoconeixement.
Fomentar les estratègies necessàries per a millorar la comunicació i facilitar les relacions
interpersonals.

Motivació de la constitució del grup


La proposta d’aquest grup neix de la necessitat d’oferir un espai 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.

Perfil de les dones que participen al grup
 Dones que, per diferents circumstàncies, necessiten treballar la seva autonomia individual, la
capacitat per decidir i la seva autoestima.
 El grup és heterogeni pel que fa l'edat de les dones, l’estat civil, les condicions socioeconòmiques,
els estudis, la nacionalitat, les creences religioses, etc.
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Metodologia del treball de grup






Grup tancat. Un cop començada l’experiència no s’accepten altres incorporacions.
Sessions semiestructurades que resulten d’intercalar alguns continguts amb la realització de
dinàmiques vivencials a partir de les quals treballar i reflexionar sobre els temes tractats. Les
dinàmiques poden ser individuals o en petits grups.
Projecció de vídeos, lectura de textos, faules i contes, qüestionaris, etc.
Dinàmiques grupals amb metodologia socioafectiva (2 sessions) a càrrec de Laia Duran
(tècnica d’intervenció sociocomunitària del Vicdones‐SIAD Osona)

Continguts de les sessions


















El punt de partida: diferències i desigualtats entre homes i dones. Sexe i gènere.
Construcció simbòlica de la identitat de gènere.
Rols i estereotips de gènere. Explicació i anàlisi de mites i creences associades al gènere.
Visualització del poder i el gènere en els diferents àmbits socials (desigualtat i discriminació).
Divisió sexual del treball.
La coresponsabilitat en l’àmbit familiar.
Contextualització del concepte d’apoderament: definició, principis de l’apoderament de les
dones.
El canvi personal.
La Piràmide de l’Apoderament:
L’autoconeixement. Idees claus sobre les emocions. La por. Dinàmica “Faula de l’aguiló”.
L’autoconcepte.
L’autovaloració: Dinàmica “Com em valoro?”
L’autoacceptació. Dinàmica “Les Esquerdes”.
L’ autorespecte.
L’Autoestima: definició, característiques, indicadors, recursos per millorar‐la. Activitat “Les
meves qualitats personals”.
La comunicació: definició, tipus de comunicació, indicacions.
Habilitats socials: definició. L’empatia, l’escolta activa, l’assertivitat (definició,
característiques, recursos per millorar‐la). Altres HHSS i de comunicació.
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Nombre de participants
Municipi

Número dones

Folgueroles

1

Roda de Ter

1

Taradell

1

Tona

1

Vic

6

TOTAL

10 participants

Nombre de sessions i total hores




8 sessions (2h de durada cadascuna)
Periodicitat setmanal: dimarts de 10.00 a 12.00h
Durada: 16h (de març a maig 2015)

Responsable de la dinamització del grup


Assumpta Muns (Psicòloga VicDones/SIAD Osona)

Valoració tècnica del procés
El treball en grup és un recurs molt útil per treballar l’apoderament amb les dones. Al llarg del procés
s’observa com les dones van modificant la seva posició subjectiva davant les diferents
problemàtiques que presenten. Progressivament van abandonant el paper passiu de “víctima” per
convertir‐se en protagonistes d’un procés de canvi i recuperació. També s’observa una millora de la
seva autoestima, un augment de l’autonomia en diferents àmbits (apoderament), i la creació de
xarxes socials i d’ajuda mútua.
Els grups de suport emfatitzen la interacció personal i l’assumpció individual de responsabilitats per
part de les dones que hi participen i proporcionen suport emocional i valors que reforcen (apoderen)
les dones que hi participen.
Les dones valoren molt positivament poder comptar amb un espai on poder parlar i reflexionar
entorn els temes plantejats i consensuats entre totes (autonomia, autoestima, prendre decisions,
gestionar emocions, paper de la dona, etc.) així com el fet de compartir experiències o vivències
personals amb altres dones. Sovint aquest grups també fomenten la creació de xarxes de suport i
acompanyament entre les participants, i això també és un fet que elles valoren especialment.
Aquesta metodologia de treball en grup permet també maximitzar els recursos del servei i crear
dinàmiques positives d’impuls a la participació de les dones.
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GRUP DE SUPORT A LES RELACIONS MATERN FILIALS.
Objectius generals
El maternatge és la funció de cura, protecció i educació que exerceixen les mares per ajudar i
acompanyar els fills i les filles en els diferents moments del seu desenvolupament. Aquesta funció es
veu afectada com a conseqüència de viure situacions de violència masclista. Partint d’aquesta
circumstància, el grup té com a objectiu:



Donar suport i ajudar les dones en la seva funció com a mares quan s’ha patit violència de
gènere.
Aprofundir en el tipus de relacions que les dones han construït amb els seus fills i filles, al
llarg dels anys, amb l’objectiu d’arribar a una millor entesa, a una millor vinculació i a unes
relacions més positives.

Objectius específics


Aprofundir en la construcció de la subjectivitat a partir del sistema de valors i en l’educació
rebuda per part de la família.
 Reflexionar sobre com es construeix la relació i els vincles afectius amb els fills i filles.
 Aprofundir i reflexionar sobre el rol i la funció materna.
 Oferir alternatives a les relacions establertes per aconseguir vincles més sans i positius amb
els fills i filles
 Reflexionar sobre la influència de la violència en les relacions amb els fills i les filles.
 Reflexionar al voltant dels diferents models educatius i proposar eines educatives
alternatives per a situacions concretes.
 Facilitar estratègies per afrontar les diferents situacions que es van generant en les relacions
entre les mares i els seus fills/es.
Motivació de la constitució del grup


La proposta d’aquest grup neix de la necessitat d’oferir un espai a aquelles dones
preocupades per les conseqüències dels maltractaments sobre els seus fills i filles i que
demanen ajuda per a exercir la seva funció com a mares de manera més positiva.
Perfil de les dones que participen al grup



El grup s’adreça a dones amb fills i/o filles en edat escolar (entre 3 i 12 anys) i que hagin
viscut situacions de violència masclista.
El grup és heterogeni en relació l'edat de les dones, l’estat civil, les condicions
socioeconòmiques, els estudis, la nacionalitat, les creences religioses, etc.

Nombre de participants


Estaven convocades 11 dones però només n’han participat 5.
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Nombre de sessions



6 sessions. 1,5h de durada.
Periodicitat setmanal des del 28 de maig al 2 de juliol de 2015.

Responsable de la dinamització del grup



Tècnica VicDones‐SIAD Osona
Psicòloga VicDones‐SIAD Osona

Metodologia del treball de grup



Grup tancat.
Sessions semiestructurades en les quals s’han alternat algunes explicacions teòriques amb la
realització de dinàmiques a partir de les quals treballar i reflexionar sobre els temes tractats.
Algunes de les dinàmiques s’han realitzat de manera individual i altres en petits grups.
Continguts de les sessions
S’han treballat diferents temes:









La construcció de la subjectivitat a partir de les experiències infantils.
L’educació i la transmissió de valors per part de les mares.
Com es construeix la relació i el vincle afectiu amb els fills i les filles.
Rol i funcions de la maternitat.
Influència de la violència viscuda sobre els fill/es. Rols que poden assumir.
Models i eines educatives.
Educar en relacions sanes.
Estratègies per a afrontar les diferents situacions que es generen en el dia a dia.

Valoració tècnica del procés
No s’han aprofitat totes les potencialitats que el grup podia oferir. D’una banda, la baixa participació
de les dones (en principi s’havien apuntat 11 dones però es van presentar només 6) i d’altra banda, el
període de l’any en el qual es va realitzar (final de curs) han dificultat el desenvolupament del treball
grupal tal com s’havia planificat. Això ens porta a reflexionar sobre el procés de selecció de les dones
participants i a tenir en compte, també, la variable temps.
No s’han pogut treballar tots els continguts proposats perquè s’ha donat prioritat a tractar
problemàtiques concretes que en diferents moments han plantejat les participants. Malgrat les
dificultats esmentades anteriorment, les dones participants han valorat l’experiència positivament.
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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 des del VicDones‐SIAD Osona que complementen i reforcen tota la part del servei pel que
fa a l’atenció individualitzada. En aquest cas són les accions que es fan més en l’àmbit de la comarca,
accions que fem de cara sobretot als municipis de la comarca que ens sol∙liciten informació,
assessorament, etc.
Al llarg del 2015, hem continuat treballant segons els eixos marcats en el Pla de Polítiques de Dones i
igualtat i el treball emmarcat en el procés de diagnosi i elaboració del Pla comarcal d’igualtat per raó
d’orientació sexual i d’identitat de gènere.
Així doncs, en aquesta part de la memòria passem a recollir i fer un breu anàlisi de cada una
d’aquestes accions i/o activitats per cada una d’aquestes línies, fent constar una breu descripció per
cada una de les activitats i/o accions. 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.
Cal dir que en aquest cas només ens centrarem en aquelles actuacions centrades a fer des del servei
a la comarca menys Vic. Tot i que algunes d’aquestes accions han tingut una vessant comarcal i
queden igualment recollides a la memòria de Vic i el Consell comarcal d’Osona. Encara que el pla del
consell no segueixi les mateixes línies d’actuació la memòria sí que es centra en els mateixos, ja que
l’equip tècnic es centra en aquests per facilitar la memòria i els reculls que es fan a les dues
memòries.

IMPULS A LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I DE LA TRANSVERSALITAT.
L’objectiu general d’aquest eix, ha estat el de potenciar la integració de la perspectiva de gènere en
tots els àmbits socials per al desenvolupament integral de la ciutadania, el qual hem treballat amb
diferents accions i activitats que ens han permès anar avançant segons l’objectiu plantejat. Les
valoracions fetes, de cada una d’aquestes accions i activitats són les següents:
1. Les activitats que centren entorn del 8 de març. El Consell comarcal no elabora un programa
propi d’actes entorn del 8 de març, sinó que promou centralitzar els programes dels diferents
municipis que organitzen actes entorn d’aquesta data i els visualitza a la pàgina web del
consell. Cada cop són més municipis que ens envien les seves programacions. A l’hora, sí que
recollim aquelles activitats directament amb una dimensió comarcal.
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Dilluns, 23 de març

Xerrada “Ets jove, ets potent! Nadia Ghulam, enginy i moltes ganes de viure”
El projecte T’acompanyo dirigit a fer un procés d’apoderament a noies joves a les seves trajectòries
personals, formatives i professionals, ha volgut compartir en motiu del dia 8 de març, la sessió de
referents positius. Per això hem convidat a la Nadia Ghulam, autora afganesa del llibre “El seccret del
meu turbant” que ens expliqui la seva trajectòria feta amb enginy!
El projecte T’acompanyo es desenvolupava a diferents municipis de la comarca, entre ells Torelló,
Vic‐Calldetenes i Roda de Ter.



IV Concurs de cartells

L’

Quart concurs de cartells vinculats al 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència vers les Dones.
Aquesta és una activitat de caire comarcal on col∙laboren els municipis de Vic, Manlleu, Torelló i la
Mancomunitat La Plana. El concurs és un espai a la participació i reflexió sobre la violència masclista.
El resultat del cartell guanyador és la imatge que s’escull per a la difusió entorn del 25 de novembre.
Enguany l’acte per donar a conèixer el resultat es va fer a Manlleu, al Museu industrial del Ter.
El concurs va comptar amb una amplia participació, amb un total de 62 cartells arribats de diferents
pobles de la comarca, inclús un del País Basc. Enguany és l’any en el què hi ha hagut tanta
participació.

2. Projecte T’acompanyo?
A finals del mes de juny, va concloure el projecte “T’acompanyo?”, un projecte d’acompanyament a
noies de 16 a 22 anys, amb l’objectiu principal d’acompanyar a les participants en els processos
formatius, professionals, d’identitat, vitals, etc.
Alguns dels continguts que es van tractar en el marc del projecte varen ser, els aspectes relacionats
amb el coneixement de l’entorn, la identitat, es va fer un taller de prevenció i sensibilització de la
violència masclista, i les perspectives de futur de cada una d’elles. A destacar el contingut de
“referents positives” en el què vam comptar amb la participació de la Nadia Ghulam (educadora i
autora del llibre el Secret del meu Turbant) que va compartir amb el grup i també amb la ciutadania
la seva experiència.
El “T’acompanyo?” va tenir una durada global de nou mesos, aproximadament. L’activitat del
projecte es van desenvolupar a partir d’activitats grupals, amb un total de 21 sessions de dues hores
cadascuna. El projecte amb les participants es va completar amb intervencions de seguiment
individual, tot potenciant l’autonomia de cada noia i amb eines per apoderar el grup.
18

MEMÒRIA VICDONES‐SIAD OSONA 2015

El projecte “T’acompanyo?” coordinat des del VicDones‐SIAD Osona a través de dues professionals
externes, s’ha dut a terme en els municipis de Vic, Torelló i Roda de Ter.
La participació total ha estat d’un total de 30 noies de Vic, Calldetenes, Torelló, Sant Vicenç de
Torelló i Roda de Ter. Un cop es va finalitzar el projecte les participants, els i les referents dels
ajuntaments, així com del mateix servei, van fer una valoració positiva, tot i que es van fer algunes
consideracions de millora globals, continguts, horaris, etc. Ara estem treballant i analitzant la
possibilitat d’engegar una nova edició reformulant allò que creiem que no ha funcionat i reorientant
el projecte. Això però no ha pogut reeixir en el darrer semestre de l’any 2015.

3.

Curs d’habilitats parentals: juntes podem aprendre més

Aquest curs es fa conjuntament amb una professional del servei, l'educador de l'EAIA i la treballadora
de referència del municipi on es realitzi el curs. Principalment es fa un a l'any des de la vessant
d'habilitats parentals però incorporant la perspectiva de gènere. Aquesta ja és la tercera edició i
enguany s'ha fet al Voltreganès. Aquest és un espai per a famílies, però es treballa amb les dones (ja
que també algunes són famílies monoparentals) amb fills i filles, per compartir experiències a través
de tallers pràctics, i amb l'objectiu de capacitar a totes les dones per afrontar de manera
constructiva, els reptes familiars, socials i personals.
Es varen fer 10 sessions, entre elles dues amb els fills i filles. La participació d’aquest curs va ser de 12
dones. La valoració tècnica és molt positiva ja que el treball grupal permet abordar diferents
temàtiques d’una manera més global des dels tres perfils tècnics que intervenen.
4.

Congrès d’economia feminista

Al maig, es va dur a terme la jornada d’educació i gènere‐ experiències per repensar el gènere
organitzades pel Grup de formació Educació i Gènere del CIFE( Centre d’innovació i formació en
educació de la Uvic‐UCC) i el VicDones‐SIAD Osona.
Des del servei es va col∙laborar en la difusió del congrés, així com la presentació d’aquest a la Diputació
de Barcelona. Assessorant a la possibilitat que es presentés el Congrés a la convocatòria de subvencions
de la mateixa Diputació de Barcelona.
5.

Pla contra l’homofòbia

Arrel de l’aprovació de la moció presentada per l’associació TALCOMSOM en un dels Plens municipals
de l’Ajuntament de Vic, i d’altres municipis (Manlleu, Torelló i Consell Comarcal) per l’elaboració
d’un Pla contra l’homofòbia es va acordar que aquest procés es portaria des del VicDones‐SIAD
Osona.
Amb diferents reunions amb les tècniques dels municipis i amb els i les polítiques encarregades es va
decidir fer aquest procés conjuntament, és a dir comarcalment. El treball desenvolupat a la comarca
per a la fase de diagnosi i elaboració del Pla comarcal d’igualtat per raó d’orientació sexual i
d’identitat de gènere, s’ha desenvolupat sota el paraigües del Consell Comarcal i amb el suport de la
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Diputació de Barcelona, que és qui ha possibilitat la contractació del coordinador i responsable del
procés, Gerard Coll. El procés compta en tot moment del treball i seguiment generat pel grup motor
format per les tècniques d’igualtat de Vic, Manlleu, Torelló i Mancomunitat La Plana, així com de tres
persones referents de l’Ass. TALCOMSOM.
Durant aquest 2015 s’ha elaborat l’informe de diagnosi de la comarca i també s’han dut a terme tres
grups de formació i participació per acabar de treballar amb diferents propostes d’actuació que
reculli el pla marc que haurà de marcar les accions dels municipis de la comarca. El detall de les
accions desenvolupades es poden veure a la memòria del Consell comarcal.
Cal dir que s’han fet diferents reunions de seguiment del pla a banda del grup motor, amb els
referents polítics dels municipis directament implicats, així com també amb la Diputació de
Barcelona.
En el marc del procés del treball de polítiques LGTBI es va obtenir el suport de la Diputació de
Barcelona i es van dur a terme a quatre municipis de la comarca una performance per visualitzar i
recollir la impressió de la ciutadania. Les performance es van dur a terme en l’espai públic com són
els mercats. Els municipis van ser Vic, Manlleu, Torelló i Tona.
6. Pla comarcal d’igualtat de gènere
Durant el 2015 a través de la Fundació SURT i gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, hem
estat desenvolupant la fase de diagnosi i de redacció del Pla d’igualtat de la comarca. Procés que
tindrà el seu acabament ja el primer trimestre del 2016.
Durant aquest any s’ha fet la recerca de material per a la revisió i que ha servit per a la fase de
diagnosi, així com entrevistes a tècniques del servei, com als dos polítics referents.

LLUITAR CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
1.

Activitats incloses en el programa d’activitats entorn del 25 de novembre de 2015

Les activitats que centren entorn del 8 de març. El Consell comarcal no elabora un programa propi
d’actes entorn del 8 de març, sinó que promou centralitzar els programes dels diferents municipis
que organitzen actes entorn d’aquesta data i els visualitza a la pàgina web del consell. Cada cop són
més municipis que ens envien les seves programacions. A l’hora, sí que recollim aquelles activitats
directament amb una dimensió comarcal.
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IV Concurs d’espots per a la no violència masclista
Quart concurs d’espots per a la no violència masclista. L’objectiu del concurs és el de sensibilitzar a la
població especialment al jovent, sobre la violència de gènere i fomentar l’establiment de relacions no
violentes. Per segon any consecutiu s’ha fet la col∙laboració amb el festival de curtmetratges Julius
facilitant així molta més difusió del concurs.
Es van presentar un total d’onze esports dels quals 8 van entrar a concurs. El jurat el van composar
les tècniques d’igualtat Núria Muñoz, Maria Villegas i Bet Pol, un membre de la junta de Cine Club,
Toni Carmona i la consellera de Dones del Consell Comarcal, Montse Juvanteny. Aquest va valorar
l’adequació del missatge d’acord amb la temàtica del concurs, l’originalitat i la qualitat audiovisual.

2. Altres activitats per la lluita i sensibilització
A la taula que hi ha a continuació es poden veure els tallers que hem desenvolupat durant l’any 2015
a diferents centres educatius de Vic, el nombre d’hores i el nombre d’alumnes. De tots els tallers, no
tenim encara les dades dels alumnes per classe. Cal dir que en la fitxa, no tots els centres ens van
especificar el nombre de nois i noies, i per tant alguna casella resta buida. Aquests tallers han estat
gratuïts pels centres ja que el ha desenvolupat la tècnica de desenvolupament comunitari del servei
VicDones‐SIAD Osona.
Els tallers els hem continuat oferint a través de les dues vies com l’any passat. Una a través del
catàleg de serveis de l’Ajuntament de Vic, que es realitza des de l’àrea d’ensenyament. L’altre a
través de l’aplicatiu de l’oficina comarcal de joves.
Aquest any, des del servei també hem inclòs a les dues guies (comarca i Vic) el taller per tal de
treballar el tema LGTB per prevenir actituds homòfobes. Aquests tallers responen al compromís
d’establir mesures de lluita contra l’homofòbia a Vic i comarca, responent al treball que s’està fent
paral∙lelament de la redacció del Pla d’igualtat per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere. Els
tallers han anat a càrrec de l’Associació TALCOMSOM, i assumeix el seu cost per aquest 2015 i els del
2016 (curs escolar) el Consell Comarcal.
Els tallers realitzats aquest 2015 han estat:
HORES

Nº
ALUMNES

NOIS/NOIES

CONSTRUCCIÓ I MITES DE L’AMOR
ROMÀNTIC

21

13/8

CONSTRUCCIÓ I MITES DE L’AMOR
ROMÀNTIC
PREVENCIÓ DE LES RELACIONS
ABUSIVES
PREVENCIÓ DE LES RELACIONS
ABUSIVES

TALLER

CURS

MUNICIPI

13 A 14.30

2N D’ESO

CALLDETENES

20

9 A 10.30

2N D’ESO

CALLDETENES

17

9 A 10.30

4T D’ESO A

10.30 A 12

4T D’ESO B

SANT QUIRTZE DE
BESORA
SANT QUIRTZE DE
BESORA

22

14/8

TALLER

21
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RELACIÓ SEXE – GÈNERE

27

11/16
12/13

10.45 A
12.15
9.30 A 11

PREVENCIÓ DE LES REALCIONS
ABUSIVES
PREVENCIÓ DE LES RELACIONS
ABUSIVES
PREVENCIÓ DE LES RELACIONS
ABUSIVES
PREVENCIÓ DE LES RELACIONS
ABUSIVES
PREVENCIÓ DE LES RELACIONS
ABUSIVES

25

RELACIÓ SEXE – GÈNERE

28

3R D’ESO
3R D’ESO B

SANT QUIRTZE DE
BESORA
VOLTREGÀ

27

13/14

11 A 12.30

3R D’ESO A

VOLTREGÀ

26

14/12

3R D’ESO C

VOLTREGÀ

25

16/8

3R D’ESO A

PRATS DE LLUÇANÈS

24

14/10

12.45 A
14.15
10.50 A
12.40
12.55 A
14.45

3R D’ESO B

PRATS DE LLUÇANÈS

1R D’ESO

PRATS DE LLUÇANÈS

11.45 A
12.40

RELACIÓ SEXE – GÈNERE

28

30

10.50 A
12.20
12.20 A
13.50
10.50 A
11.45
10.50 A
12.20
13.10 A
14.40
13.10 A
14.40
12.40 A
14.10
10.20 A
11.50
13.10 A
14.40
15.30 A 17

RELACIÓ SEXE – GÈNERE

28

RELACIÓ SEXE – GÈNERE

28

PREVENCIÓ DE LES RELACIONS
ABUSIVES
CONSTRUCCIÓ I MITES DE L’AMOR
ROMÀNTIC
CONSTRUCCIÓ I MITES DE L’AMOR
ROMÀNTIC
PREVENCIÓ DE LES RELACIONS
ABUSIVES
PREVENCIÓ DE LES RELACIONS
ABUSIVES
PREVENCIÓ DE LES RELACIONS
ABUSIVES
COSNTRUCCIÓ I MITES DE L’AMOR
ROMÀNTIC
CONSTRUCCIÓ I MITES DE L’AMOR
ROMÀNTIC
PREVENCIÓ DE LES RELACIONS
ABUSIVES
SER NOI – SER NOIA
SER NOI – SER NOIA

32

13/19

39

18/21

29

11/18

21

8/13

20

9/11

21

8/13

1R D’ESO

PRATS DE LLUÇANÈS

1R D’ESO

PRATS DE LLUÇANÈS

1R D’ESO

PRATS DE LLUÇANÈS

30

15.30 A 17

3R D’ESO B

TONA

30

11 A 12.30

4T D’ESO

TONA

26
26

8.20 A 10.20
13 A 15

1R D’ESO C
1R D’ESO B

TARADELL
TARADELL

SER NOI – SER NOIA

26

1R D’ESO D

TARADELL

SER NOI – SER NOIA
AIXÒ ÉS AMOR?

26
22

10.40 A
12.40
13 A 15
17 A 19

1R D’ESO A
VARIS

LA SUBHASTA DE L’AMOR
LA SUBHASTA DE L’AMOR

22
22

8 A 10
10.20‐12.20

2N D’ESO D
2N D’ESO A

TARADELL
SANT JULIÀ DE
VILATORTA
CALLDETENES
CALLDETENES

4T D’ESO C

CENTELLES

1R BATX. A

CENTELLES

1R BATX. B

CENTELLES

4T D’ESO A

CENTELLES

4T D’ESO B

CENTELLES

4T D’ESO D

CENTELLES

3R D’ESO A

TONA
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FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA DE LES DONES.
Amb aquest eix es pretén facilitat suport les entitats, a les iniciatives ciutadanes, grups informals,...
que incloguin la igualtat d’oportunitats en el seu projecte així com el treball amb dones i el treball
contra l’homofòbia. Enguany al ser una servei comarcal, ja s’han fet més accions i tasques a nivell
comarcal.
1. Suport a les entitats i ciutadania en general.
En aquest eix, el VicDones‐SIAD Osona continua treballant i desenvolupant tasques de suport i
dinamització de les entitats i grups de dones, així com facilitar la creació de noves entitats.
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. Tasca que es fa, generalment, amb coordinació amb la Unitat de Ciutadania i
Desenvolupament Comunitari pel que fa a Vic. I amb les entitats de fora de Vic, també si hi ha algun
tècnic o tècnica de referència, també es contacta amb aquest, sinó amb contactes directes amb les
dones i entitats, que ja es tenen, o aquelles que contacten directament.
Com a punt interessant és mantenir actualitzat al màxim el contacte i persones de referència de les
entitats o grups, ja que sovint des de l’atenció individualitzada es deriva alguna dona o es passa la
informació d’aquestes entitats.
La descripció de moltes de les accions que es fan per aquesta línia “suport a les entitats i ciutadania
en general” es presentaran per punts diferents accions i espais que tenim. En aquest cas, 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 el servei, 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 del servei, 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 557
documents entre memòries, guies sobre plans d’igualtat,etc. Enguany hem iniciat a incorporar alguna
bibliografia de temàtica LGTB. El fons documental disposa d’un servei de préstec de material.
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 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 professionals del servei. En aquest punt hem vist
augmentada la demanda d’informació al nostre servei.
Les temàtiques que hem tractat així com el curs i centre han estat els següents:
 Alumnes de la UVic, estudiants de psicologia ens demanen informació sobre campanyes i
programes de sensibilització sobre la violència de gènere.


Alumnes de la UVic, estudiants de 2n grau d’Educació Social ens demanen informació sobre
la tracta de persones, violència i prostitució.



Alumnes de l’UOC, estudiants de 2n grau d’Educació Social ens demanen informació sobre el
servei.



Estudiant de batxillerat, ens demana informació sobre els estereotips de gènere i el món de
la publicitat.



Estudiant de 2n de batxillerat de l’institut Miquel Martí i Pol, ens demana parlar amb la
Tècnica d’Igualtat sobre el seu treball en relació als plans d’igualtats dones – homes i els
drets de les dones.



Alumnes de l’institut Antoni Pous i Argila, ens demanen parlar sobre el tema de violència de
gènere.



Alumnes d’integració socials, ens demanen informació sobre el col∙lectiu de dones de la
Comarca d’Osona.



Alumnes de l’institut Antoni Pous i Argila, ens demanen informació sobre el recurs de la
teleassistència relacionat amb la violència de gènere.



Alumnes de la UVic, estudiants d’Educació Social ens demanen informació sobre el servei.



Alumna de l’Escorial de Vic, de segon de batxillerat ens demana informació sobre la
mutilació genital femenina.



Alumnes de la UVic, estudiants de 4t de comunicació audiovisual ens demanen informació
sobre la violència de gènere en els joves.



Estudiant de Dret de la Universitat de Barcelona, està realitzant el treball de final de grau
sobre l’incompliment de les ordres de protecció amb el consentiment de la dona.

 Pel que fa a les entitats, grups de dones i iniciatives ciutadanes amb les que hem tingut contacte i
treballat al llarg del 2015 (suport activitats, recerca subvencions...) han estat totes les de la comarca,
ja que se’ls ha enviat la informació de la justificació i subvenció d’enguany de l’ICD, també hem
contactat per saber quines són les activitats, que feien per a les diades del 8 de març i 25 de
novembre per incloure‐les a l’agenda.
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Principalment hem interactuat ja sigui presencialment, telefònicament, desenvolupant accions
conjuntes o facilitant suport divers amb:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ass. Art Plural
Ass. TALCOMSOM
Direcció de l’Escola de la Sínia.
Col∙lectiu feminista Adona’t Vic.
Escola de formació d’adults
Escola de la Pau Dones de Casal Claret
Caritas Avancem
Ass. SomDones de Taradell
Diferents tècniques municipals dels ajuntaments de la comarca.
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PERSONES ATESES PER
PROFESSIONALS
MUNICIPIS

JURÍDIC

PSICOLÒGIC

ACOLLIDA
TOTAL
DONES

PERSONES

ATENCIONS

PERSONES

ATENCIONS

PERSONES

ATENCIONS

Aiguafreda

1

1

2

2

1

1

2

Balenyà/ Hostalets

2

4

2

3

3

3

4

Calldetenes

1

1

3

3

1

1

5

Centelles

10

21

14

18

10

10

20

Folgueroles

5

12

3

4

2

2

5

Gurb

1

4

1

1

0

0

1

Masies de Voltregà

1

1

4

5

3

3

4

Manlleu

1

5

7

7

4

4

10

Montesquiu

1

1

3

3

2

3

4

Muntanyola

1

2

0

0

1

1

1

Perafita

1

5

0

0

1

1

1

Prats de Lluçanès

4

6

4

5

4

4

6

Roda de Ter

2

3

5

5

3

3

7

Sant Bartomeu del Grau

1

3

4

4

2

4

4

St. Boi del Lluçanès

0

0

1

1

0

0

1

St. Eulàlia de Riuprimer

1

2

2

2

1

1

3

St. Hipòlit de Voltregà

1

7

3

3

1

1

3

St. Julià de Vilatorta

3

9

2

4

1

1

3
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St. Martí de Centelles

2

3

2

2

1

2

4

St. Miquel de Balenyà

1

1

0

0

0

0

1

St. Pere de Torelló

4

6

3

4

0

0

6

St. Quirze de Besora

1

2

1

1

0

0

St. Sadurní d'Osormort

0

0

1

1

0

0

1

St. Vicenç de Torelló

1

5

2

2

1

1

2

Sta. Eugènia de Berga

3

9

6

8

2

3

6

Sta. Maria de Besora

0

0

1

1

0

0

1

Sta. Maria de Corcó

0

0

1

1

0

0

1

Seva

2

2

1

1

2

2

2

Sobremunt

1

2

0

0

0

0

1

Taradell

8

15

8

9

7

7

14

Tona

6

15

9

13

5

5

13

Torelló

17

35

18

25

13

13

27

Vinyoles

1

3

2

3

1

1

2

Vic

88

204

103

147

86

104

Altres

4

20

5

5

4

4

176

409

223

293

162

185

TOTAL
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1

170
8
344

