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1. PRESENTACIÓ 

Els Plans per a la Igualtat són una eina fonamental i transversal que s’adreça a tota la po-

blació amb l’objectiu de possibilitar una intervenció pública de forma coordinada, coherent, 

eficient i eficaç en el camí per assolir una societat més justa i democràtica en què dones i 

homes ens trobem en una situació d’igualtat, sense discriminacions pera raó de gènere. Des 

de l’Ajuntament de Premià de Dalt considerem que és imprescindible un canvi de valors per 

a realitzar la transformació social necessària per a viure en la societat igualitària que totes i 

tots volem, deixant enrere limitacions imposades pels rols tradicionals. 

El canvi de valors i l’apoderament, l’aposta ferma per una societat corresponsable i l’eradi-

cació de la violència són tres elements fonamentals per assolir una societat basada en el 

respecte i l’equitat. Cal fer una especial incidència en l’entorn educatiu i formatiu, fomentar 

la conciliació laboral i promoure el respecte a la diversitat sexual. 

La desigualtat de gènere és la llavor de la violència contra les dones i, per tant, la nostra 

lluita efectiva contra aquesta xacra es troba estretament vinculada al canvi de valors de la 

societat a què fèiem referència, i només a través d’aquest profund canvi podrem eliminar-la 

de forma adequada i definitiva. 

L’Ajuntament ha d’incorporar la perspectiva de gènere en totes i cadascuna de les seves 

polítiques i accions de govern, proposant-se eliminar les desigualtats i promoure la igualtat 

entre dones i homes. De fet, l'objectiu principal d’aquest Pla és aconseguir que homes i 

dones comparteixin els espais de la seva vida quotidiana, les seves responsabilitats públi-

ques i privades d'una forma més equilibrada. 

Tenim el convenciment que assolirem un Premià de Dalt més just si des de l’Ajuntament 

encapçalem la posada en marxa de mecanismes que des dels diferents àmbits de la vida 

contribueixin a la plena igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes. Però per a fer-

ho necessitem el vostre compromís, sensibilitat i voluntat. Aquesta és la societat que volem 

i, si unim esforços, la tindrem i en gaudirem. Comptem amb totes i tos vosaltres! 

 

Josep Triadó i Bergés      Magda Julià López 

Alcalde         Regidora d’Igualtat 
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2. MARC LEGAL I CONCEPTUAL 

La igualtat és un valor i un principi jurídic reconegut a nivell internacional, vertebrador dels 

drets i  de les llibertats de dones i homes, tret definitori de les societats democràtiques.  

En el reconeixement formal d’aquest principi destaquen, a nivell internacional, el Tractat de-

rivat de la Convenció per l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones 

(CEDAW) de l’any 1979, així com les 4 Conferències Mundials sobre la Dona en el marc de 

l'Organització de les Nacions Unides (Mèxic, 1975; Copenhaguen, 1980; Nairobi, 1985 i Pe-

quín, 1995). 

En concret, la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona, celebrada a Pequín l’any 1995, 

implica un salt qualitatiu pel que fa a les polítiques d’igualtat, amb l’aparició del concepte 

gender mainstreaming, o gestió transversal del gènere. 

En l'àmbit europeu, el Tractat d’Amsterdam, de l’any 1997, estableix la igualtat entre  dones 

i homes com a principi fonamental de la Unió Europea, i la Carta de Drets Fonamentals de 

la Unió Europea recull el principi d'igualtat davant la llei i la igualtat entre homes i dones, així 

com la prohibició de discriminació o les accions positives com a mesures compatibles amb 

la igualtat de tracte. 

A nivell estatal, aquest principi es recull en els articles 1 i 14 de la Constitució Espanyola, 

carta magna de l’ordenament jurídic espanyol. D’altra banda, la Llei orgànica 3/2007, de 22 

de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes reconeix el principi de la transversalitat 

de gènere en l’article  15, tot involucrant els poders públics i instant les administracions a 

integrar el principi d’igualtat en totes les polítiques públiques: 

“El principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ha d’informar, amb caràcter 

transversal, l’actuació de tots els poders públics. Les administracions públiques l’han d’inte-

grar, de manera activa, en l’adopció i execució de les disposicions normatives, en la definició 

i pressupostació de polítiques públiques en tots els àmbits i en el desenvolupament del con-

junt de totes les activitats” (Art. 15, Transversalitat del principi d’igualtat de tracte entre dones 

i homes). 

A més, la Llei orgànica 3/2007 estableix mecanismes concrets per al desenvolupament d'a-

quest principi, com és el cas del Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit 

de les organitzacions. 

A nivell autonòmic, l'Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 19, reconeix el dret 

de totes les dones al lliure desenvolupament de la seva personalitat i de la seva capacitat 

personal i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures de maltractament, explotació o 

discriminació, així com a participar en condicions d'igualtat d'oportunitats en tots els àmbits 
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públics i privats. En l’article 41 s’assenyala l’obligació dels poders públics de garantir la in-

corporació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques. 

La Llei catalana 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes recull, en l’ar-

ticle 3, els principis d’actuació dels poders públics que “han d’aplicar la perspectiva de gè-

nere i la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes, 

reconeixent el valor que aporten dones i homes i aplicant de manera positiva els canvis 

necessaris per millorar la societat i respondre a les realitats, les oportunitats, les necessitats 

i les expectatives dels dos sexes”. 

Cal assenyalar els antecedents històrics en l’àmbit català pel que fa al desenvolupament de 

polítiques d’igualtat i no discriminació, així com de promoció de les dones. En aquest sentit, 

l’any 1986 es crea la Comissió Interdepartamental de Promoció de la Dona, que va elaborar 

el primer Pla d’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya per a les dones, 1989-

1992. 

Pel que fa a l’àmbit local, les primeres actuacions s’iniciaren l’any 1987, en què apareixen 

algunes regidories i unitats específiques així com comissions interdepartamentals dins de 

l’àrea de serveis socials. Progressivament, es va ampliar l’actuació dels governs locals, que 

ja no se centrà únicament en els serveis socials sinó que abastà àmbits com l’educació, la 

salut, l’ocupació o l’urbanisme, tot creant programes estables, destinant recursos econòmics 

i humans i incorporant l’estratègia de la transversalitat de gènere en totes les polítiques pú-

bliques locals. 

No obstant això, més enllà de la igualtat formal assolida, que queda palesa en les nombroses 

lleis, normatives i polítiques adoptades tant a nivell internacional, com nacional i local, la 

persistència de la discriminació per raó de gènere ha evidenciat la necessitat d'adoptar me-

sures específiques per a la seva eradicació i, al seu torn, la necessitat de continuar desen-

volupant polítiques transversals de gènere que abastin tots els àmbits de la societat, capaces 

d’incidir en l’organització estructural de base patriarcal pròpia de la nostra societat i  que 

treballin per a la seva transformació, no únicament amb accions que resten en la superfície 

sinó a través d’intervencions públiques que facin trontollar l’esquelet mateix d’aquesta orga-

nització desigual i discriminatòria. 

2.1 Funcions dels ens locals de Catalunya 

La Llei catalana d’igualtat 17/2015 estableix les següents funcions als municipis i a les altres 

entitats municipals: 
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a) Estudiar i detectar les mancances i les necessitats de les dones, per a complir les 

finalitats d'aquesta llei dins de llur àmbit territorial, comptant amb la col·laboració de 

les associacions de dones. 

b) Sensibilitzar la població sobre les causes de la violència masclista i, en el marc de la 

normativa vigent, impulsar actuacions i campanyes de prevenció i posar a disposició 

de la població els serveis d'atenció necessaris per a les persones que pateixen les 

diverses manifestacions de la violència masclista. 

c) Atendre, informar i orientar les dones sobre programes i recursos per a facilitar l'e-

xercici efectiu de llurs drets, i sensibilitzar homes i dones en termes d'igualtat de 

drets i deures. 

d) Crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la 

perspectiva de gènere en llurs actuacions polítiques. 

e) Establir les condicions de formació i capacitació del personal a llur servei. 

f) Elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d'igualtat de dones i homes destinats 

al personal a llur servei. 

g) Dissenyar, aprovar, executar i avaluar els plans d'igualtat que afecten els ens locals. 

h) Fomentar l'autonomia personal i econòmica de les dones i impulsar l'ocupació feme-

nina. 

i) Fomentar la presència de dones en els òrgans de participació i en els espais de 

presa de decisions. 

j) Donar suport als grups feministes i a les entitats de defensa dels drets de les dones, 

i impulsar-ne la participació en el disseny, l'elaboració, el desenvolupament i l'avalu-

ació de les polítiques d'igualtat i de transversalització de gènere. 

k) Adequar i mantenir estadístiques actualitzades que permetin un coneixement de la 

situació diferencial de dones i homes en els diferents àmbits d'intervenció local. 

l) Dissenyar i aplicar polítiques destinades a eradicar les desigualtats i les explotacions 

de les dones en tots els àmbits locals d'intervenció. 

En aquest sentit, el present Pla d’igualtat adreçat a la ciutadania, dóna resposta directa als 

punts: a) estudiar i detectar mancances i necessitats de les dones; d) integrar la transversa-

litat de la perspectiva de gènere; g) dissenyar, aprovar, executar i avaluar plans d’igualtat. 

Alhora que crea l’estructura per a desenvolupar la resta de funcions atribuïdes als ens locals. 

2.2 Els plans d’igualtat d’oportunitats 

Segons l’article 46 de la Llei 3/2007, el Pla d'igualtat es defineix com “un conjunt ordenat de 

mesures, adoptades després de realitzar una diagnosi de situació, tendents a aconseguir en 

l'organització la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discrimi-

nació per raó de sexe”. 
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En l’àmbit local, el Pla d’igualtat constitueix una eina imprescindible per al desenvolupament 

d’una estratègia integral orientada a la consecució efectiva de l’equitat de gènere en el mu-

nicipi, partint sempre d’una avaluació prèvia de la situació i necessitats presents en el territori. 

Així, a partir de la diagnosi inicial es desenvolupa un pla d’acció en què es defineixen unes 

mesures que han de contribuir a corregir situacions no euitatives, cobrir mançanes i enfortir 

aspectes clau per a la igualtat entre dones i homes. El pla d’acció abasta àmbits com la salut 

de les dones, la seva participació social, econòmica i política, la coeducació, el territori i el 

disseny urbà, l’eradicació de la violència masclista i de la discriminació laboral de les dones, 

entre d’altres. 

Es tracta, per tant, d’una eina de treball transversal que ha d’implicar totes les àrees i actu-

acions municipals. Essent el compromís i la voluntat a nivell polític, així com la participació 

del conjunt de persones que integren l’Ajuntament, factors clau i imprescindibles per al seu 

desenvolupament. 

En tot cas, el Pla d’igualtat és, primer de tot, una oportunitat per seguir treballant vers el 

benestar i la dignitat de la ciutadania. 
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3. METODOLOGIA 

El Pla d’Igualtat per a la Ciutadania de Premià de Dalt s’ha estructurat entorn a les següents 

fases: 

 

Tot combinant les següents tècniques d’investigació: 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Fase d’organització 

És la fase inicial en la qual l'ens adquireix el compromís de desenvolupar el principi d'igualtat 

d'oportunitats en el municipi a través de l’elaboració d’un Pla d’igualtat per a la Ciutadania. 

Aquesta decisió d'elaborar i d’implementar un Pla d'Igualtat s’ha acompanyat d'un acord for-

mal i de la creació d’un equip de treball o Comissió d’igualtat que es constitueix amb l’ob-

jectiu d’ integrar el principi d’igualtat en totes les polítiques municipals, tot afavorint 
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l’assoliment efectiu de l’equitat de gènere. Aquesta Comissió, que es reunirà quadrimes-

tralment, està integrada per: 

▪ Magda Julià López: Regidora de Salut, Benestar i Família i Igualtat 

▪ Núria Riera Asensio: Coordinadora del Departament de Treball Social 

▪ Anna Garcia Gotarra: Educadora social 

▪ Gemma Planas Jacas: Tècnica de Cultura 

▪ Carme Cristóbal Ferran: Tècnica auxiliar de Joventut 

▪ Virgínia Merlos Carrasco: Tècnica Servei d’Ocupació 

▪ Mònica Farré  Sabaté: Cap de Gabinet i Comunicació 

▪ Elisenda Gummà Bertran: Coordinadora Escoles Bressol i Tènica d’Ensenyament 

▪ Eva Hernández Faba: Directora EAP Premià de Mar (UGAP 5) 

D’altra banda, en aquesta fase, s’ha establert els eixos estratègics del Pla d’Igualtat així com 

els objectius específics que es pretén assolir a través de la seva implantació. 

3.2 Fase de diagnòstic 

En aquesta fase s’ha realitzat una anàlisi sobre la realitat de Premià de Dalt des d’una pers-

pectiva de gènere. La diagnosi s’ha desenvolupat recopilant informació a través de tècniques 

de recerca qualitatives i quantitatives, així com participatives, per ser processada i interpre-

tada posteriorment. 

 Tècniques quantitatives 

▪ Recopilació, anàlisi i processament de dades facilitades per l’Ajuntament de Premià 

de Dalt, la Diputació de Barcelona (Hermes) i l’IDESCAT. 

▪ Elaboració d’un qüestionari d’opinió adreçat al conjunt del personal municipal i poste-

rior anàlisi dels resultats obtinguts (Annex 2). 

Tècniques qualitatives 

▪ 7 entrevistes en profunditat a informants clau: 

o Coordinadora de serveis socials i tècnica d’igualtat en funcions 

o Cap de Gabinet i Comunicació de l’Ajuntament 

o Directora àrea bàsica de salut (EAP Premià de Mar) 

o Regidor d’ensenyament i esports 

o Directora escola bressol i coordinadora departament municipal d’ensenya-

ment 

o Regidora de cultura/arts Escèniques, joventut i festes 

o Cap del servei municipal d’ocupació i promoció econòmica (SMOPE) 
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▪ Recopilació i anàlisi de fonts documentals: memòries, plans estratègics, programes, 

protocols interns, reglaments, ordres del dia i actes de plens, acords Junta de Govern, 

revista municipal, portal web de l’Ajuntament, xarxes socials, i d’altres documents. 

Tècniques participatives 

▪ Grup de discussió amb dones de diferents àmbits de la societat civil: 1 dona de l’As-

sociació de dones de Dalt, 2 dones empresàries, 1 dona de l’Associació del barri del 

Remei, 2 dones mares i treballadores en actiu, 1 dona del Casal Santa Anna, 1 dona 

de la vocalia del barri, 1 dona de l’Associació de la gent gran, 1 dona de l’AMPA de 

l’escola Santa Anna, 1 dona de Premià tècnica d’igualtat d’un municipi veí, 1 nena 

en edat escolar. 

▪ Grup de discussió amb personal tècnic de l’Ajuntament: 9 tècniques dels àmbits de 

cultura, serveis socials, ocupació i promoció econòmica, atenció a la ciutadania, al-

caldia, joventut, educació de persones adultes i pla de barris. 

▪ Grup de discussió amb 6 joves adolescents del municipi (12-16 anys). 

▪ 2 sessions de treball amb la Comissió d’igualtat per tal de valorar els resultats de la 

diagnosi i prioritzar àrees d’intervenció i mesures. 

El producte d’aquesta fase és el present informe diagnòstic basat en la metodologia d’anàlisi 

estratègic DAFO, que ha permès identificar els punts forts i les oportunitats així com les 

mancances i principals àrees d’intervenció en relació a la igualtat d’oportunitats entre dones 

i homes a Premià de Dalt. 

3.3 Fase d’elaboració del pla d’acció 

En aquesta fase s’han dissenyat les accions i mesures que cal implementar en funció dels 

resultats obtinguts a la fase diagnòstica i les prioritats establertes a la fase de treball partici-

patiu.  

D’aquesta manera, s’ha establert un cronograma, la persona o departament responsable i 

els recursos necessaris per a cada acció, alhora que s’han especificat els mecanismes de 

seguiment i definit els indicadors d'avaluació. 
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4. EIXOS ESTRATÈGICS I OBJECTIUS 

Eixos estratègics 

 

 

Eix 1: Impuls de les polítiques de gènere 

Objectius: 

1.1 Integrar el principi d’igualtat en totes les polítiques municipals, tot afavorint l’assoliment 

efectiu de l’equitat de gènere. 

1.2 Enfortir l’Àrea d’Igualtat, dins la Regidoria de Salut, Benestar i Família i Igualtat, tot des-

tinant els recursos humans i materials necessaris. 

1.3 Promoure la formació en perspectiva de gènere del personal de l’Ajuntament. 

1.4 Promoure campanyes i actuacions que afavoreixin la sensibilització de gènere del con-

junt de la ciutadania, així com d’entitats i agents de la societat civil. 
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1.5 Oferir serveis d’informació i orientació, d’atenció psicològica, assessorament jurídic i la-

boral a les dones de Premià de Dalt. 

Eix 2: Eradicació de la violència masclista 

Objectius: 

2.1 Promoure polítiques i accions concretes adreçades a la prevenció de la violència mas-

clista. 

2.2 Promoure estratègies de prevenció de la violència masclista així com de l’assetjament 

(bullying) homofòbic i transfòbic a les escoles, instituts i espais joves del municipi. 

2.3 Garantir orientació, atenció i tractament a les dones i infants del municipi que pateixen o 

han patit violència masclista. 

2.4 Oferir eines i garantir la formació específica en violència masclista a totes les persones 

implicades en la prevenció, atenció i recuperació de les dones i infants que pateixen o 

han patit violència masclista. 

2.5 Afavorir la implicació i el compromís social en la prevenció i la lluita contra la violència 

masclista. 

Eix 3: Repartiment dels treballs i usos del temps i participació sociopolítica de les dones 

3.1 Realitzar campanyes i accions de sensibilització que promoguin la coresponsabilitat 

d’homes i dones en el repartiment de les tasques domèstiques i d’atenció a les persones. 

3.2 Impulsar mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, tot 

incidint en el mercat laboral de treball. 

3.3 Promoure estudis que permetin conèixer els diferents usos del temps i la seva distribució 

des d’una perspectiva de gènere. 

3.4 Garantir l’existència de serveis educatius i de cura adreçats a menors de 3 anys (escoles 

bressol), així com la seva accessibilitat econòmica i territorial. 

3.5 Potenciar la participació de la ciutadania i, especialment, de les dones, també nouvingu-

des o pertanyents a minories ètniques, per tal d’incorporar les seves necessitats, interes-

sos i expectatives. 

3.6 Impulsar la presència de les dones en els espais de responsabilitat i de presa de decisi-

ons. 

3.7 Promoure l’organització i associacionisme de les dones en diferents àmbits culturals, 

socials i polítics. 

Eix 4: Coeducació i producció cultural de les dones 

4.1 Promoure el desenvolupament de projectes coeducatius als centres escolars i instituts 

del municipi, tot creant figures referents en la matèria. 
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4.2 Integrar la perspectiva de gènere i els principis d’igualtat i no discriminació en els espais 

joves municipals.  

4.3 Impulsar programes i campanyes d’educació afectiva i sexual que promoguin relacions 

lliures, basades en el respecte i la igualtat. 

4.4 Promoure iniciatives educatives que afavoreixin el lliure desenvolupament de les dife-

rents opcions sexuals i de gènere, tot creant referents afectivo-sexuals i familiars inclu-

sius per a totes les nenes, nens i joves i prevenint discriminacions de tall homofòbic i 

transfòbic. 

4.5 Treballar per a la visibilizació de les dones, de la seva experiència, del seu paper social, 

històric i cultural. 

4.6 Potenciar la producció artística i cultural de les dones, tot afavorint el seu finançament 

així com la seva difusió.  

Eix 5: Disseny urbà i del territori 

5.1 Definir un model d’espai urbà que incorpori la perspectiva de gènere, per tal de garantir 

el seu ús i gaudi al conjunt de la ciutadania, sense que es donin zones d’exclusió per 

motius arquitectònics, generacionals, de gènere, de pertinença ètnica o posició econò-

mica, entre d’altres. 

5.2 Potenciar processos de participació que permetin recollir la visió i les necessitats de les  

dones,  en  tota  la  seva  diversitat,  en el disseny urbà i del territori.  

5.3 Garantir el dret a la mobilitat del conjunt de la ciutadania, tenint en compte les diferents 

necessitats derivades dels àmbits personal, familiar, productiu i de l’oci. 

Eix 6: Promoció de la salut de les dones i de persones lgtbi 

6.1 Promoure la formació en perspectiva de gènere dels i de les agents de salut, posant 

especial atenció en aquelles malalties o trastorns que afecten de forma específica les 

dones. 

6.2 Promoure hàbits saludables al llarg de tot el cicle vital contribuint a la millora de la salut 

de les dones. 

6.3 Impulsar l’educació per la salut i l’educació sexual i reproductiva entre infants i joves. 

6.4 Fomentar l’esport com a element de promoció de la salut. 
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5. DIAGNOSI DE GÈNERE A PREMIÀ DE DALT 

5.1 Contextualització del municipi: Premià de Dalt 

Premià de Dalt és una vila de la comarca del Maresme, amb una població de que supera els 

10.000 habitants i una superfície de 6,6 km2, a una altitud de 142 metres. Se situa al vessant 

meridional de la serra de Marina entre Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Teià. 

Premià de Dalt s’organitza al voltant de les següents zones urbanes: 

▪ Nucli antic 

▪ La Floresta 

▪ Santa Anna - Tió 

▪ El Remei - Castell 

▪ Puig de Pedra - Sot del Pi 

A banda d’aquests barris, el municipi compta amb els polígons industrials Buvisa, Feliu Vila 

i Montseny, i La Suïssa (actualment urbanitzat però no edificat). 

Dades sociodemogràfiques 

El municipi de Premià de Dalt compta, amb 10.446 habitants (2016), dels quals 5.186 són 

dones (49, 64%) i 5.260 són homes (50,36%).  

La densitat poblacional és de 1590 habitants/km2, densitat considerablement superior a la 

mitjana catalana (234,3 habitants/km2), i significativament superior a la mitjana del Maresme 

(1.107,8 habitants/km2). 

Quant a la distribució de la població segons el sexe, podem parlar d’una lleugera masculi-

nització en les primeres franges d’edat, ja que el nombre de naixements de nens és major 

que el de nenes que es va invertint a mesura que avança l’edat, degut a la major esperança 

de vida de les dones: 
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Gràfic 1: Població per sexe, 2015 (Font: IDESCAT) 

 

Gràfic 2: Piràmide poblacional, 2015 (Font: Diputació de Barcelona) 
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1 

Gràfic 3: Relació de feminitat/masculinitat, 2015 (Font: IDESCAT) 

En relació a la població migrada, aquesta suposa un 9% del total de la població del municipi, 

percentatge que se situa lleugerament per sota dels percentatges del Maresme i de Catalu-

nya. Tot i això, es tracta d’una dada que cal matissar, atès que al barri Santa Anna-Tió, el 

percentatge de població estrangera es dobla, arribant al 18,5%, 4,5 punts per sobre de la 

mitjana de catalana i 7,5 punts per sobre de la mitjana del Maresme. 

D’altra banda, trobem una distribució per sexes força similar. Pel que fa a la franja d’edat, la 

major presència de població estrangera la trobem entre els 30 i els 44 anys d’edat, tant pels 

homes com per les dones, és a dir, la majoria es concentra en edats reproductives i produc-

tives: 

                                                   
1 La relació de feminitat és la relació que hi ha de dones per cada 100 homes en un territori 
determinat, mentre que la relació de masculinitat és la relació que hi ha d'homes per cada 100 
dones en un territori determinat. 
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Gràfic 4: Població segons nacionalitat, Premià de Dalt, 2015 
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Taula 1: Població segons nacionalitat, municipal, comarcal, autonòmica, 2015 (Font: IDESCAT) 
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Gràfic 5: % de població segons nacionalitat, 2015 (Font: IDESCAT) 
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  Població Estrangera 
Premià de Dalt  

Població Estrangera % 
Premià de Dalt  

Edat Dones Homes Dones Homes 

de 0 a 4 23 36 0,22% 0,35% 

de 5 a 9 31 31 0,30% 0,30% 

de 10 a 14 23 20 0,22% 0,19% 

de 15 a 19 22 21 0,21% 0,20% 

de 20 a 24 29 17 0,28% 0,16% 

de 25 a 29 43 35 0,41% 0,34% 

de 30 a 34 63 45 0,61% 0,43% 

de 35 a 39 54 54 0,52% 0,52% 

de 40 a 44 60 58 0,58% 0,56% 

de 45 a 49 29 45 0,28% 0,43% 

de 50 a 54 25 32 0,24% 0,31% 

de 55 a 59 17 8 0,16% 0,08% 

de 60 a 64 15 14 0,14% 0,13% 

de 65 a 69 13 12 0,13% 0,12% 

de 70 a 74 3 7 0,03% 0,07% 

de 75 a 79 2 3 0,02% 0,03% 

de 80 a 84 1 2 0,01% 0,02% 

>84 3 1 0,03% 0,01% 

TOTAL 456 441 4,39% 4,24% 

Taula 2: Població estrangera segons franja d'edat, Premià de Dalt, 2015 (Font: IDESCAT) 
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Gràfic 6: Principals nacionalitats estrangeres, 2015 (Font: Hermes) 

Pel que fa a la dinàmica poblacional, s’observa un increment lent però progressiu de la po-

blació en els darrers 15 anys, amb una lleugera davallada l’any 2007, en què es passa dels 

9.890 habitants de l’any 2006 a 9.788 habitants: 

 

Gràfic 7: Evolució de la població municipal, 2001-16 (Font: IDESCAT) 
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Gràfic 8: Creixement de la població 1960-2010 (Font: IDESCAT) 

De la mateixa manera, l’índex de fecunditat2 és considerablement baix, inferior als índexs 

provincial i comarcal que ja són, per si mateixos, baixos comparats amb el context de la UE: 

 

Gràfic 9: Índex sintètic de fecunditat, 2015 (Font: IDESCAT) 

Val a dir, però, que els índex d’envelliment3 i de sobreenvelliment4 de Premià de Dalt se 

situen per sota dels índexs comarcals, provincials i autonòmics: 

                                                   
2 L’índex de fecunditat expressa el nombre de fills i filles que tindria una dona hipotètica al final 
de la seva vida reproductiva, si al llarg d'aquesta vida el seu comportament fos idèntic al que 
reflecteix la sèrie de taxes específiques de fecunditat per edat. S'expressa com a nombre mitjà 
de fills per dona. 
3 L’índex d’envelliment és el quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el de joves 
menors de 15 anys. S’expressa en tant per cent. 
4 L’índex de sobrrenvelliment és el quocient entre el nombre de persones de 85 anys i més res-
pecte al de persones de 65 anys i més. S’expressa en tant per cent. 
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Gràfic 10: Índex d'envelliment, 2015 (Font: Diputació de Barcelona) 

 

Gràfic 11: Índex de sobreenvelliment, 2015 (Font: Diputació de Barcelona) 
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Gràfic 12: índex de dependència infantil i juvenil, 2015 (Font: Diputació de Barcelona) 
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pendència humana així com les nombroses vicissituds del cicle vital que no es limiten a la 

infantesa i a l’envelliment. 

Característiques i composició de les llars 

Quant a les característiques dels habitatges a Premià de Dalt, el 94,9% són principals, és a 

dir, primeres residències, un percentatge significativament més elevat que els percentatges 

                                                   
6 L’índex de dependència indica la relació entre la població de 65 anys i més, i de la menor de 
16 anys, respecte a la resta de població. S’expressa en tant per cent. 
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de la comarca del Maresme i de la resta de Catalunya. Així, en contrast amb d’altres muni-

cipis del Maresme en què les segones residències suposen un nombre important sobre el 

total d’habitatges, aquesta no és una tipologia d’habitatge pròpia del municipi: 

 

Habitatges familiars per tipologia (%), 2011 

 

Premià de Dalt Maresme Catalunya 

Principals 94,9 77,9 76,2 

Secundaris - 11,5 12,2 

Buits 5,1 10,6 11,6 

Taula 3: Habitatges familiars per tipologia (%), 2011 (Font: IDESCAT) 

 

La propietat és el règim de tinença d’habitatges familiars principals més habitual, de la ma-

teixa manera que a la resta de la comarca i de Catalunya. El lloguer i d’altres formes de 

tinença no arriben a sumar el 25% del parc d’habitatges: 

 

Habitatges familiars principals per règim de tinença (%), 2011 

 

Premià de Dalt Maresme Catalunya 

De propietat 78,0 76,1 74,3 

De lloguer 15,9 17,2 19,8 

Altra forma 6,1 6,7 5,9 

Taula 4: Habitatges familiars principals per règim de tinença (%), 2011 (Font: IDESCAT) 

 

La grandària de les llars és força heterogènia i, tot i que les llars conformades per dues 

persones suposen el major percentatge, no es pot parlar d’un clar predomini de cap grandà-

ria: 
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Llars per grandària de la llar (%), 2011 

 Premià de Dalt Maresme Catalunya 

Una persona 22,4 22,0 23,3 

Dues persones 30,9 30,9 31,7 

Tres persones 22,5 22,2 21,4 

Quatre persones i més 24,2 24,9 23,5 

Taula 5: Llars per grandària de la llar (%), 2011 (Font: IDESCAT) 

 

Quant al tipus de nucli, cal assenyalar els percentatges significatius de persones que viuen 

soles (22,8%) o de famílies monomarentals i monoparentals (10,65); percentatges que, d’al-

tra banda, no difereixen massa dels comarcals i autonòmics: 

 

Llars per tipus de nucli (%), 2011 

 Premià de Dalt Maresme Catalunya 

Una persona 22,8 22,0 23,3 

Dues persones o més sense nucli 2,4 2,7 3,4 

Parella sense fills/es 25,5 24,2 24,6 

Parella amb fills/es 38,8 38,9 36,0 

Mare o pare amb fills/es 10,6 10,4 10,5 

Dos nuclis o més - 1,9 2,1 

Taula 6: Llars per tipus de nucli (%), 2011 (Font: IDESCAT) 

Economia i ocupació 

En relació a les dades macroeconòmiques, Premià de Dalt presentava, l’any 2014, un PIB 

per habitant inferior al PIB comarcal i autonòmic, essent gairebé la meitat que el PIB català. 

Cal recordar que el PIB és la suma de tots els béns i serveis produïts en un espai econòmic 

durant un període determinat (any), excloent el consum intermedi utilitzat en la producció. El 
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PIB per càpita, d’altra banda, és el resultat de dividir el PIB per la població de l’espai econò-

mic. Així, el PIB calcula una hipotètica capacitat productiva per individu i no pas el benestar 

o l’accés a la riquesa per part de la ciutadania. Per contra, en relació a la renda per càpita 

mitjana de Premià de Dalt, aquesta és superior a les mitjanes comarcal i autonòmica. Nova-

ment, cal tenir en compte que aquesta dada no reflecteix la realitat del barri Santa Anna – 

Tió, amb major nombre de població desocupada o en atur i amb una renda per càpita inferior 

a la de la resta del municipi. 

Quant als sectors econòmics i el valor afegit que generen, a Premià de Dalt té una prepon-

derància absoluta el sector serveis, seguit del sector industrial i de la construcció. Tot i això, 

pel que fa al nombre d’empreses, trobem més empreses en el sector de la construcció que 

no pas en el de la indústria: 

 

Macromagnituds econòmiques 

Producte interior brut (base 2010). 2014 

 

Premià de Dalt Maresme Catalunya 

PIB (milions d'euros) 148,4 8.306,80 206.776,30 

PIB per habitant (milers 

d'euros) 

14,5 19,2 27,8 

Valor afegit brut (base 2010). Per sectors. Milions d'euros. 2014 

Agricultura 3,8 84 1.947,70 

Indústria 21,3 1.313,70 37.533,70 

Construcció 12 431,4 8.882,40 

Serveis 99,7 5.829,30 142.273,30 

Total 136,8 7.658,40 190.637,20 

Renda familiar disponible bruta (base 2010). 2013 

RFDB (milers d'euros) 185.150 6.830.290 120.765.499 
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RFDB per habitant (mi-

lers d'euros) 

18,2 15,8 16,2 

RFDB per habitant (índex 

Catalunya=100) 

112,1 97,5 100 

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Euros. 2014 

Base imposable general 

per declarant 

27.894 21.218 20.900 

Quota resultant de l'auto-

liquidació per declarant 

9.391 6.066 5.855 

Taula 7: Macromagnituds econòmiques (Font: IDESCAT) 

 

 

Gràfic 13: Empreses segons sector, Premià de Dalt, II Trim 2016 (Font: Hermes) 
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Gràfic 14: Pressupost municipal per habitant, 2015 (Font: Hermes) 

A nivell de mercat de treball, el nombre d’afiliats a la seguretat social supera de forma signi-

ficativa el nombre d’afiliades, de la mateixa manera que la taxa d’atur femení registrada, que 

gairebé dobla la taxa d’atur masculí. Per edats, les majors taxes d’atur les trobem en la franja 

de més de 44 anys i en la franja de 16 a 24 anys. 

Pel que fa als sectors econòmics, la majoria de les persones de Premià de Dalt afiliades a 

la Seguretat Social – tant en el règim general com en el de persones autònomes – es con-

centra al sector dels serveis: 
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Gràfic 15: Afiliació a la Seguretat Social per sexe, Premià de Dalt, setembre 2016 (Font: IDESCAT) 

 

Gràfic 16: Afiliació al règim general de la S.S. per sector, Premià de Dalt, desembre 2016 
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Gràfic 17: Afiliació al règim d'autònoms/es de la S.S. per sector, Premià de Dalt, desembre 2016 

 

Atur registrat, Premià de Dalt, agost 2016  

Dones 334 

Homes 216 
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25-34 anys 75 

35-44 anys 132 

> 44 anys 316 
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Indústria 84 

Construcció 43 

Serveis 384 

Sense ocupació anterior 24 
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Alt nivell formatiu 120 

Persones estrangeres 76 
Taula 8: Atur registrat, Premià de Dalt, 2016 
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5.2 Impuls de les polítiques de gènere 

El foment de les polítiques socials d’igualtat entre dones i homes s’inicia a, nivell for-

mal, l’any 2001, en què l’Ajuntament de Premià de Dalt, amb el reconeixement i el suport 

de l’oficina de les dones de la Diputació de Barcelona, engega un treball per tal d’afavorir 

canvis socials favorables, que permetin avançar vers la igualtat efectiva entre dones i homes 

en diferents àmbits de la vida pública i privada. Així, s’estableix el primer conveni amb la 

Diputació de Barcelona i es crea el PADI (Punt d’Assessorament per a Dones sobre Igualtat 

d’Oportunitats).  

En els anys següents s’elabora el protocol d’atenció i suport a les dones víctimes de 

violència masclista. Protocol revisat l’any 2011 i aprovat per la Junta de Govern el mateix 

any i que, actualment, ha donat lloc a la posada en marxa de comissions de treball. 

Així, s’han consolidat diferents  intervencions que aborden diferents vessants de la violència 

masclista. Les principals actuacions han estat:  

▪ El lideratge d’un treball en xarxa entre els diferents serveis municipals i els agents 

socials corresponents, per tal de poder realitzar prevenció i detecció precoç de la 

violència de gènere. 

▪ La formació permanent, per tal de poder abordar des de diferents àmbits (educatiu, 

sanitari, social) el fenomen de la violència masclista, amb la participació activa i la 

realització d’accions de reciclatge dels membres i agents socials implicats. Concre-

tament, l’Ajuntament compta amb dues professionals amb postgrau en sobre violèn-

cia masclista i una professional amb postgrau en igualtat d’oportunitats. 

▪ L’acollida, assessorament i suport a les dones de la població que pateixen o han 

patit a qualsevol tipus de violència de gènere, així com als seus fills i filles. 

▪ La realització d’accions de sensibilització en diades específiques (25 de Novembre, 

8 de Març), adreçades a la població en general així com al jovent i a les famílies. 

▪ La realització d’accions de sensibilització que permetin prevenir i combatre l’homo-

fòbia i la transfòbia així com actes específics el 28 de Juny, dia per l’Alliberament 

LGTBI. 

Pel que fa al Departament d’igualtat, aquest està format per la Regidora de Salut, Benes-

tar i Família i Igualtat i la coordinadora del Departament de Treball Social, que actua 

com tècnica d’igualtat en funcions, sense reconeixement formal en l’organigrama del 

consistori, però, ni amb una dedicació estipulada per al foment de les polítiques d’igualtat 

a Premià de Dalt.  

L’àrea o departament d’igualtat va comptar, l’any 2016, amb un pressupost d’11.500€, 

suposant el 0,1% sobre el total del pressupost municipal, d’11.214.068,16€. 
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La Regidora del Departament d’Igualtat té assignades les següents funcions:  

▪ Marcar les directrius de les polítiques d’igualtat que, en el 2017, es materialitzen en 

la realització d’una diagnosi de gènere i un pla d’igualtat municipal. 

▪ Assumir les tasques derivades de les commemoracions i dates reivindicatives espe-

cífiques: 8 Març, 28 de maig, 28 de Juny, 25 de Novembre.   

D’altra banda, les funcions generals de la tècnica d’igualtat, que compta amb una Diploma-

tura de Postgrau en Gènere i Igualtat, són: 

▪ Incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de treball. 

▪ Dissenyar i coordinar plans, programes i projectes en l’àmbit de la igualtat de gènere. 

▪ Implementar les accions dels plans, programes i projectes en l’àmbit de la igualtat 

de gènere. 

▪ Avaluar les accions dels plans, programes i projectes en l’àmbit de la igualtat de 

gènere. 

▪ Fomentar l’ús del llenguatge no sexista. 

▪ Organitzar jornades temàtiques amb perspectiva de gènere.  

▪ Sol·licitar, justificar i tramitar de subvencions i memòries anuals. 

▪ Assessorar a la resta de personal tècnic en matèria d’igualtat i ciutadania. 

▪ Promoure la prevenció de la violència masclista i l’atenció a les persones la pateixin 

o l’hagin patida.  

▪ Liderar les comissions de treball derivades del protocol municipal d’atenció i suport 

a les dones víctimes de violència masclista. 

Pel que fa a les línies estratègiques, aquestes s’organitzen entorn a 4 eixos que són: 

▪ Impuls de les polítiques d’igualtat de gènere 

o Organització de sessions de treball, orientació, assessorament i facilitació de recur-

sos. 

o Participació en àrees de l’Ajuntament per tal d’incorporar la perspectiva gènere. 

o Facilitació de documentació. 

o Creació de criteris i d’indicadors de gènere per avaluar polítiques i accions. 

o Impuls d’accions de sensibilització en el marc de dates commemoratives (8 de Març, 

25 de Novembre, 28 de Juny). 

o Potenciació de la perspectiva de gènere en la programació de les diferents àrees 

l’Ajuntament (cultura, salut, educació, etc.). 

▪ Lluita contra la violència de gènere 

o Atenció, suport i derivació a serveis especialitzats a les dones víctimes de vio-

lència de gènere i als seus fills i filles. 
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o Millora del circuït de violència de gènere i continuar amb la comissió tècnica de 

seguiment i avaluació. 

o Millora dels canals de coordinació entre agents socials. 

o Promoció d’actuacions i campanyes preventives i de sensibilització (mitjans de 

comunicació locals). 

o Elaboració de propostes de tractament integral de la violència masclista i disseny 

i implementació d’accions concretes. 

o Pla de formació específica adreçat a professionals. 

▪ Coeducació, formació i cultura 

o Promoció de la coeducació, tot coordinant i oferint activitats a les escoles i a les 

AMPAS. 

o Organització d’activitats coeducatives lúdiques per a escoles, ludoteca i biblio-

teca. 

o Disseny d’una guia de contes no sexistes. 

o Realització de tallers de prevenció de relacions abusives adreçats a l’alumnat 

dels IES. 

▪ Salut integral de les dones 

o Promoció d’activitats adreçades al manteniment de la salut de les dones. 

o Dinamització de grups de dones, tot afavorint la cura de la seva salut física i 

psíquica, amb accions que facilitin aquest procés al llarg del seu cicle vital.  

o Promoció de la prevenció de conductes de risc. 

o Realització de tallers per a persones cuidadores de familiars en dependència a 

través dels GAM (Grups d’Ajuda Mútua). 

Així, en els darrers anys s’han realitzat nombroses activitats entorn dels eixos esmentats 

anteriorment, que poden ser consultades a les memòries anuals de l’àrea d’igualtat.  

Com aspecte destacable cal assenyalar la programació d’activitats de temàtica lgtbi, no-

vetat incorporada l’any 2016. D’altra, cal recordar que la Regidoria d’Igualtat compta amb 

una programació específica d’activitats adreçades a dones. 
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Gestió transversal del gènere 

D’altra banda, es constata la necessitat d’aprofundir en la gestió transversal del gènere que 

implica entendre la igualtat com un principi vertebrador de totes les actuacions públiques, 

abastant tots els àmbits municipals i regidories; alhora que aquesta no ha de ser assimilada 

a una qüestió exclusiva de les dones, sinó adoptada com una qüestió que afecta tota la 

població, en tots els seus cicles vitals i en què, els homes, juguen un paper imprescindible i 

necessari per a la seva consecució.  

Tot i això, a través de l’anàlisi qualitatiu i participatiu dut a terme, es detecta que a Premià 

de Dalt la igualtat tendeix a ser relegada a un àmbit concret, que és el de no discrimi-

nació de les dones i, sovint, categoritzada com una qüestió de serveis socials, més 

que no pas de ciutadania. S’observa, però, una lleugera major implicació més enllà de la 

regidoria d’igualtat, que queda palesa en iniciatives com el taller participatiu en el marc del 

Pla de Barris, dut a terme l’any 2016 el Col·lectiu Punt 6 o la implicació remarcable de la 

regidoria de joventut pel que fa a qüestions de gènere. 

En primer lloc, cal seguir incidint en la importància de la transversalitat del gènere a nivell 

polític, tal com es desprèn dels continguts analitzats de les ordres del dia i actes dels Plens 

ordinaris i extraordinaris de l’Ajuntament de Premià de Dalt dels anys 2014, 2015 i 2016.  

Així, en aquestes ordres i actes, sovint la igualtat apareix referenciada de la següent manera: 

“igualtat (dona)”. De manera que s’incorre en la idea que la igualtat és una qüestió relativa 

únicament a les dones i no pas una qüestió vinculada a l’estructura social dels gèneres 

que afecta dones i homes. 

D’altra banda, la majoria d’intervencions fetes als Plens per abordar qüestions de gènere i 

igualtat (tant entre dones i homes com relatives al col·lectiu lgtbi) són iniciades per la Regi-

dora d’igualtat o per la Regidora de joventut, essent gairebé nul el nombre d’intervencions 

sobre gènere iniciades per d’altres regidors o regidores: 
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Gràfic 18: Introducció temàtiques de gènere als Plens de l'Ajuntament per regidories (2014-2016) 

Pel que fa als grups municipals, alguns d’ells gairebé mai introdueixen qüestions de gènere 

als Plens de l’Ajuntament, essent majoritàriament els grups de govern – PdeCat i ERC –, a 

través de les regidores d’igualtat i de joventut, els que enceten aquestes temàtiques, amb 

l’excepció del grup municipal en l’oposició CRIDA-CUP-PA, que també ho fa: 

 

Gràfic 19: Introducció temàtiques de gènere al Ple de l'Ajuntament per grup municipal (2014-2016) 
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Pel que fa a les temàtiques de gènere, s’observa un increment significatiu en el nombre i en 

la varietat de qüestions tractades a partir de 2015, amb la introducció de les qüestions lgtbi 

com a fet destacable. Tot i això, la major part dels temes de gènere tractats continuen rela-

cionats amb la violència de gènere (enfocament antidiscriminador de la polítiques de 

gènere, però poc transversalitzador): 

 

Gràfic 20: Temàtiques de gènere als Plens de l'Ajuntament (2014-2016) 

Cal dir, però, que a nivell de les enquestes realitzades sí que es copsa una consciència prou 

generalitzada de la necessitat de realitzar intervencions a nivell d’igualtat en diferents àmbits, 

no quedant restringides a un sol àmbit municipal. Això és així tant pel personal laboral/fun-

cionari que conforma l’Ajuntament de Premià de Dalt com per l’equip de govern, no donant-

se diferències significatives entre les respostes d’un i altre col·lectiu. 

Així, davant la pregunta “Quins àmbits d’intervenció consideres prioritaris pel que fa a la 

igualtat?”, havent de respondre a través d’una escala numèrica entre 1 (mínima prioritat) i  5 
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prioritat trobem: 
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Els àmbits que han rebut una puntuació global més baixa han estat: 

▪ Comunicació, llenguatge i publicitat 

▪ Territori, planificació urbanística i transport 

 

Gràfic 21: Àmbits prioritaris d'intervenció (enquesta) 
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Gràfic 22: Saps que és un Pla d'igualtat d'oportunitats de gènere? 

 

Gràfic 23: Consideres que és necessària la implantació d'un Pla d'igualtat a Premià de Dalt? 
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Pel que fa a la percepció de la necessitat d’implementar un Pla a Premià de Dalt, el 67% de 

les persones enquestades ho considera necessari, un 26,2% ho desconeix i només un 6,6% 

no ho considera necessari. 

Primera Jornada de Dones 

L’11 de març de 2016, es va realitzar la 1a Jornada de Dones de Premià de Dalt, en el marc 

de la qual es va proposar una activitat de pre-diagnosi, a partir de la recollida de demandes 

formulades per dones, tot assentant les bases del present Pla d’igualtat. 

Cal remarcar el fet que, en aquesta Primera Jornada de Dones, les demandes varen ser 

força transversals, abastant àmbits molt diversos de la vida al poble, i fent palès que la in-

tervenció des de les polítiques d’igualtat ha de travessar tots els àmbits locals, sense que 

puguin quedar restringides a un petit reducte anomenat “dona”.  

Així, les dones que es varen reunir en aquesta jornada van formular demandes relatives a: 

▪ Esports i cultura 

▪ Participació ciutadana 

▪ Usos del temps 

▪ Urbanisme i territori 

▪ Violències masclistes 

▪ Coeducació 

▪ Gent gran 

Entre les demandes recollides destaquen la necessitat d’ampliar l’oferta cultural, l’organitza-

ció de l’oferta esportiva, l’ampliació de serveis adreçats a infància i joventut, el reforç de les 

polítiques de conciliació de vida personal i laboral, l’ús de l’espai públic, la millora dels me-

canismes de prevenció i detecció de les violències  masclistes o la major participació de les 

dones en el Casal d’avis i àvies. 

D’altra banda, d’aquesta jornada es va extreure la conclusió que, tot i el temps que des del 

municipi fa que es treballa la igualtat entre dones i homes, la manca d’un diagnòstic específic 

ha dificultat posar sobre la taula les desigualtats de gènere que poden existir a Premià de 

Dalt o l’ impacte de gènere que pot tenir una determinada política. 

Així, la Primera Jornada de Dones va ser clau per a identificar la necessitat d’implementar 

un Pla d’igualtat al municipi, fet considerat molt positiu, atès que la demanda del Pla i de la 

diagnosi que el precedeix sorgeix d’un treball participatiu amb la ciutadania i no pas de polí-

tiques bastides en despatxos, lluny de les demandes de la població. 
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Servei informació i atenció a dones 

El SIAD Maresme és un Servei d´Informació i Atenció a les Dones, ubicat a la ciutat de 

Mataró, que presta el Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de l´Institut Català de 

les Dones. És el servei de referència per a les dones de la comarca, també per a les de 

Premià de Dalt. 

Al SIAD les dones poden rebre assessorament psicològic o jurídic, en general, així com una 

primera orientació en casos de violència masclista i posterior derivació al servei especialitzat 

en violència, el SIE Maresme. 

 

Gràfic 24: Dones ateses al SIAD Maresme, 2016 
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(actualment les tècniques del SIAD Maresme es desplacen quinzenalment als municipis de 

Tordera i Arenys de Mar). 

Comunicació i llenguatge 

En parlar d’impuls de polítiques de gènere no podem deixar de banda l’àmbit de la comuni-

cació i el llenguatge, atès que la llengua és la base de la nostra cultura, a partir de la qual 

construïm la nostra visió del món, els nostres valors i la nostra organització social. 

Així, en la cerca per la transformació social cal aprofundir en la comunicació, en els missat-

ges que es transmeten i en els que es deixen de transmetre, en els valors que s’oculten 

darrera d’un llenguatge aparentment neutre i en les imatges que impregnen el nostre pai-

satge quotidià. 

Entenem per comunicació inclusiva, no sexista ni homòfoba, aquella que anomena a totes 

les persones, contribuint a fer visible la seva existència i el paper que juguen a la societat, 

d’una banda, i que no discrimina ni atempta contra la dignitat ni estereotipa les dones o els 

homes pel fet de ser-ho ni a les persones lgtbi, d’altra banda. 

D’una banda, es tracta d’eradicar els missatges obertament sexistes però també de pro-

moure missatges que afavoreixin una cultura igualitària, alhora que s’anomena i visibilitza 

totes les persones que conformen la societat. L’ús d’un llenguatge inclusiu, no androcèntric, 

ha estat considerat una eina clau per a la visibilització de les dones i les nenes, de manera 

que l’ús del genèric masculí se substitueixi per noms que al·ludeixin a la col·lectivitat o per 

formes que anomenin també les persones de sexe femení (en comptes de “els ciutadans” 

usar la forma “la ciutadania”, o en comptes de “els veïns” referir-nos a “les veïnes i els veïns”, 

per exemple). 

A Premià de Dalt, les persones responsables de la comunicació estan fortament sen-

sibilitzades en relació al gènere i la igualtat, seguint guies sobre ús de llenguatge no 

sexista per a la elaboració d’informació, supervisant curosament la imatge corporativa i pro-

movent missatges relatius a l’equitat de gènere i a la eradicació de la violència masclista. 

Algunes d’aquestes persones han rebut, a més, formació específica en qüestions lgtbi. 

Així, trobem que a la portada de tots els números del butlletí municipal “La Pinassa” apareix, 

des del mes d’abril del 2016, el telèfon d’atenció a situacions de violència masclista, per 

exemple. A més, al butlletí municipal sovint es tracten qüestions relatives a la igualtat i la 

representació de dones i homes és força equilibrada, fet queda palès, per exemple, en l’en-

trevista que apareix a la contraportada d’aquesta revista, protagonitzada tant per veïnes com 

per veïns. També a les xarxes socials es llancen, amb freqüència, missatges relacionats 

amb la igualtat de dones i homes i els drets de les persones lgtbi. 
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Així mateix, l’Ajuntament de Premià organitza cada any, en motiu del Dia de les Dones, un 

concurs de cartells entre l’alumnat de l’Institut, activitat comunicativa que contribueix a pro-

moure un missatge d’equitat de gènere alhora que involucra el jovent del poble. 

Tot i això, cal assenyalar, que la comunicació corporativa encara incorre, amb certa 

freqüència en l’ús del genèric masculí. Així, per exemple, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 

(OAC), no ha modificat la seva denominació per fer-la més inclusiva (Oficina d’Atenció a la 

Ciutadania) o al butlletí municipal i a les xarxes socials s’usen indistintament genèrics mas-

culins i formes col·lectives neutres, sense que es detecti una fórmula sistematitzada que 

garanteixi l’ús d’un llenguatge inclusiu. 

 

Imatge 1: Butlletí municipal "La Pinassa" 

 

Finalment, pel que fa a la difusió de les actuacions dutes a terme des de l’àrea d’igualtat, 

a través de les enquestes realitzades, es detecta cert desconeixement de la feina duta a 

terme, motiu pel qual caldria millorar els mecanismes de comunicació utilitzats: 
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Gràfic 25: Coneixes les actuacions dutes a terme des de l'àrea d'igualtat? 

 

5.3 Eradicació de la violència masclista 

Les Nacions Unides defineixen com a violència masclista “aquells actes vers les dones i 

nenes que puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la 

dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, 

tant si es produeixen a la vida pública com privada”. 

La Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, incorpora 

una explicació estructural d’aquesta violència : “s’exerceix contra les dones com a manifes-

tació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions 

de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psico-

lògics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany 

o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat”. 

A més, aquesta llei, distingeix diferents manifestacions de la violència masclista: psicològica, 

física, sexual i econòmica. En d’altres legislacions i normatives es fa referència, també, a la 

violència institucional i a la violència obstètrica. 
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Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista 

A Premià de Dalt, a partir del reconeixement de la violència masclista com una greu proble-

màtica social d’elevada complexitat, s’ha establert un protocol d’actuació que permet inter-

venir des de diversos àmbits i disciplines, abordant aquesta qüestió tant des de la prevenció 

com des de la detecció, l’atenció i la recuperació.  

D’aquesta manera, l’establiment d’un circuit d’actuació a Premià de Dalt no vol limitar-se a 

recollir en un document les competències que cada àmbit o servei municipal ha d’assumir, 

sinó que és l’expressió de la voluntat de donar resposta efectiva al dret de les dones a viure 

lliures de violència, tot afermant la importància del treball en xarxa. 

El Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista de 

l’Ajuntament de Premià de Dalt inclou: 

▪ Un marc normatiu 

▪ Un marc conceptual: en què s’analitza la causalitat de la violència masclista, s’expo-

sen les diferents formes i àmbits en què s’expressa aquesta violència, es proporcio-

nen elements clau per a la seva comprensió i es defineix el cicle de la violència. 

▪ Els eixos bàsics d’actuació: la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació. 

▪ El circuït local d’actuació i els agents implicats: circuït de serveis socials, circuït de 

la policia local, circuït dels Mossos d’Esquadra, circuït de l’àrea bàsica de salut, cir-

cuït de l’escola bressol, circuït de les escoles primàries, circuït de l’institut de secun-

dària, circuït del servei de joventut. 

▪ Instruments de coordinació, seguiment i avaluació. 
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Gràfic 26: Circuit local d’actuació en casos violència masclista 

En tots els casos, la valoració del risc és un element ineludible, així com l’atenció mèdica en 

cas de lesions i, si escau, l’activació dels cossos de seguretat. D’altra banda, serveis socials 

haurà de valorar els recursos socials i econòmics amb què compta la dona i els seus fills i 

filles i activar els mecanismes de suport necessaris. Un cop realitzada l’actuació d’emergèn-

cia i/o la primera acollida/orientació, així com activats els recursos de suport social i econò-

mic necessaris, es realitza la derivació al servei específic d’atenció a situacions de violència 

masclista, el Servei d’Intervenció Especialitzada del Maresme (SIE). 

Servei d’intervenció especialitzada (SIE) 

El Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones en situació de violència masclista i per 

als seus fills i filles a Mataró i la comarca del Maresme és un servei públic del Departament 

de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, gestionat per la Fundació Salut 

i Comunitat des de desembre de 2014, que ofereix atenció integral i recursos per al procés 

de recuperació de les dones que han patit o pateixen situacions de violència masclista, i 

també a les seves filles i fills. 
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El centre té com a objectiu fonamental oferir informació, atenció i recuperació des d’una 

perspectiva integral per facilitar atenció i recursos en el procés de recuperació tant a dones 

com als nens/es i adolescents a càrrec. Així mateix, des del servei es potencia la prevenció, 

la sensibilització i la implicació comunitària en aquest problema social de primer ordre. 

Principals destinataris/es de la intervenció: 

▪ Dones residents en l’àmbit territorial d’actuació, majors de 18 anys (o menors amb 

autorització) que viuen o han viscut qualsevol manifestació de violència masclista, 

sense discriminació per edat, estat de salut física i mental, discapacitat, situació legal, 

orientació sexual i/o procedència. 

▪ Nens/es i adolescents que viuen o han viscut situacions de violència masclista. Prin-

cipalment, són els fills i les filles de les dones ateses en el servei, tot i que també 

s’atendrà als fills i filles de les dones que hagin mort a conseqüència de la violència 

a mans de l’agressor. 

▪ Altres destinataris/es: familiars i entorn afectiu de la dona afectats per la situació de 

violència (excepte la persona agressora o afins) o que siguin rellevants per a la in-

tervenció i la facilitació del propi procés de recuperació, tant de la dona com els in-

fants, prèvia valoració de l’equip professional del servei. Aquest tipus d’intervenció 

serà sempre puntual i amb el previ consentiment i demanda de la persona usuària. 

▪ Professionals de serveis i recursos comunitaris, així com el teixit associatiu i la po-

blació en general, dins del territori del referència del SIE, a través d’intervencions 

dirigides a la sensibilització, la prevenció i la visualització de la violència masclista 

en la comunitat. 

Si bé Premià de Dalt compta, tal com s’ha vist, amb circuits clarament definits per abordar 

situacions de violència masclista, de la mateixa manera que passa amb el SIAD, el SIE no 

se situa a la localitat de Premià, sinó a Mataró, amb els inconvenients de temps i, sobretot, 

de cost de desplaçament, que això implica. Seria convenient que, des del SIE, es pogués 

informar els serveis socials de Premià de Dalt sobre el grau de vinculació de les usuàries al 

servei, tot valorant si el desplaçament a una altra localitat suposa un obstacle perquè les 

dones acudeixin o tinguin una continuïtat en l’ús del servei. 
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DONES DE PREMIÀ DE DALT ATESES PER VIOLÈNCIA MASCLISTA 

SIE Mataró (2015-2016) 8 dones 

SIAD Mataró (dones ateses en general, no específicament 

per violència, 2016) 

10 dones 

Serveis Socials Premià de Dalt (2016) 12 dones 

Taula 9: Dones de Premià de Dalt ateses per violència masclista 

Activitats preventives i de sensibilització/detecció de les violències masclis-

tes 

L’Ajuntament de Premià de Dalt, des de fa anys, realitza una important tasca preventiva 

en relació a les violències masclistes, que va des de tallers a les escoles, fins a carte-

lleria, campanyes i activitats en l’espai públic. 

Així, en els darrers anys s’han realitzat actes institucionals i lectures de manifestos en el 

marc de diades assenyalades com ara el 8 de Març, el 25 de Novembre o el 28 de Juny, 

s’han planificat diverses activitats i tallers de prevenció de la violència de gènere entre els 

joves i d’educació emocional a les escoles, s’han organitzat diverses sessions de treball 

sobre violència masclista i sobre els maltractes a persones grans, s’han realitzat activitats 

culturals – com ara representacions teatrals o el concurs de postals realitzat per l’alumnat 

de l’Institut que serveis per il·lustrar els cartels del 8 de Març i el 25 de Novembre – adreça-

des a la sensibilització respecte a l’equitat de gènere i s’ha realitzat una important tasca de 

divulgació i prevenció de la violència masclista a través de l’elaboració de tríptics informatius.  

Cal destacar les activitats que, des de l’Ajuntament, s’han realitzat en l’espai públic i 

que han permès detectar violències masclistes ocultes. Destaquen la performance que 

es va realitzar el 2016 al mercat del barri Santa Anna-Tió que va permetre que moltes dones 

grans expressessin violències masclistes viscudes quotidianament a l’àmbit de la llar, o el 

taller amb noies adolescents que va posar de manifest l’assetjament al carrer que moltes 

vivien per part d’homes més grans, sobretot de tipus gestual i verbal. 

Totes aquestes accions poden ser consultades a les memòries anuals sobre igualtat que 

elabora coordinadora de Serveis Socials i tècnica d’igualtat en funcions. 

Percepció de la discriminació i actuació contra lgtbifòbia 

Les violències de gènere són l’expressió més extrema de la discriminació que pateixen les 

dones, així com aquelles persones que no encaixen dins dels patrons de gènere establerts 
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per una societat patriarcal i heteronormativa (lesbianes, gais, bisexuals, trans, intersexe). És 

per aquest motiu que, a les enquestes realitzades entre el personal de l’Ajuntament de Pre-

mià i l’equip de govern, s’han inclòs preguntes relatives a la percepció de la discriminació.  

A continuació es presenten els resultats, desagregats per sexe, atès que s’han trobat dife-

rències substancials pel que fa a la percepció de la discriminació en funció d’aquesta variable.  

Cal assenyalar que una de les persones enquestades, davant la pregunta sexe, ha contestat 

“altre”. Atès que es tracta d’una sola persona, no s’ha pogut considerar significativa estadís-

ticament i les seves respostes s’han analitzat juntament amb les de les dones, en considerar-

se que pot formar part d’un col·lectiu susceptible de discriminació per raó de sexe/gènere. 

▪ A Premià de Dalt, la igualtat entre dones i homes és una realitat generalitzada? 

 ● Sí ● No ● En alguns àmbits sí, en d’altres no ● Ho desconec 

      

Gràfic 27: Enquesta: Existeix igualtat (d+alt.) 
Gràfic 28: Enquesta: Existeix igualtat (h)? 
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▪ Consideres que les dones de Premià de Dalt viuen discriminacions específiques a 

casa, a la feina o en la participació social per raó del seu sexe?  

● Sí ● No ● Ho desconec  

      

Gràfic 29: Enquesta: Dones discriminades (d+alt)? 
Gràfic 30: Enquesta: Dones discriminades (h)? 

 

▪ Consideres que les nenes de Premià de Dalt viuen discriminacions específiques a 

casa, a l'escola o en activitats d'oci/esportives per raó del seu sexe? 

● Sí ● No ● Ho desconec  

      

Gràfic 31: Enquesta: Nenes discriminades (d+alt.)? 
Gràfic 32: Enquesta: Nenes discriminades (h)? 

 

Tal com s’observa als gràfics anteriors, la percepció de la discriminació per raó de gènere 

entre les persones que conformen l’Ajuntament de Premià de Dalt és força elevada. 

Així, el 65,1% de les dones (i altre sexe) enquestades  i el 50% dels homes enquestats 

considera que la igualtat a Premià de Dalt es dóna en alguns àmbits, però en d’altres no. 
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Trobem, per tant, una important diferència perceptiva en funció del sexe de les persones 

que responen, diferència que queda especialment palesa en la resposta negativa: no hi ha 

cap home que contesti de forma totalment negativa sobre la igualtat entre dones i homes a 

Premià de Dalt, mentre que el 16,3% de les dones enquestades contesta que no hi ha igual-

tat real. 

Igualment, quan es pregunta sobre si les dones viuen discriminacions específiques pel fet 

de ser-ho, les respostes de les dones (i altre sexe) són marcadament diferents: el 60,5% 

considera que sí, enfront un 55,6% dels homes que considera que no. 

En relació a les discriminacions específiques que poden patir les nenes pel fet de ser-ho 

tornem a trobar una percepció de la discriminació molt diferent en funció de qui respon: un 

46,5% de les dones (i altre sexe) enquestades considera que sí que donen, mentre que 

només un 11,1% dels homes pensa que sí que es donen. 

D’aquesta manera, veiem que la percepció de la discriminació de gènere és molt més ele-

vada entre les dones que entre els homes, probablement perquè són aquestes les que la 

pateixen. Per aquest motiu, seria convenient endegar campanyes de sensibilització adreça-

des específicament als homes, per tal que puguin incrementar la seva capacitat de detectar 

discriminacions de gènere, primer pas per a la consecució de la igualtat efectiva. 

A continuació es presenten els gràfics referents a la percepció de la discriminació relativa al 

col·lectiu lgtbi. 

▪ Consideres que a Premià de Dalt les persones no heterosexuals poden viure lliure-

ment la seva opció sexual?  

● Sí ● No ● En alguns àmbits sí, en d’altres no ● Ho desconec 

     

Gràfic 33: Enquesta: Llibertat opció sexual (d+alt.) 
Gràfic 34: Enquesta: Llibertat opció sexual (h)? 
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▪ Consideres que a Premià de Dalt les persones transgènere o transsexuals poden 

viure lliurement la seva identitat de gènere? 

● Sí ● No ● En alguns àmbits sí, en d’altres no ● Ho desconec 

     

Gràfic 35: Enquesta: Llibertat identitat de gènere (d+alt.) 
Gràfic 36: Enquesta: Llibertat identitat de gènere (h)? 

 

▪ Consideres que joves i adolescents no heterosexuals o trans pateixen discriminaci-

ons específiques a casa, a l'escola o en activitats d'oci/esportives? 

● Sí ● No ● Ho desconec 

      

Gràfic 37: Enquesta: Discriminacions específiques joves lgtbi (d+alt.) 
Gràfic 38: Enquesta: Discriminacions específiques joves lgtbi (h)? 

 

▪ Consideres que els nens i nenes trans, o amb conductes que no encaixen amb el 

gènere que se'ls ha assignat socialment, pateixen discriminacions específiques a 

casa, a l'escola o en activitats d'oci/esportives? 
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● Sí ● No ● Ho desconec 

      

Gràfic 39: Enquesta: Discriminació nens i nenes trans (d+alt.)? 
Gràfic 40: Enquesta: Discriminació nens i nenes trans (h)? 

 

Tal com s’observa als gràfics anteriors, la percepció de la discriminació en relació al col·lectiu 

lgtbi també és molt més elevada entre les dones (i altre sexe) enquestades que no pas entre 

els homes. Aquesta diferència la trobem tant pel que fa a la llibertat d’opció sexual com a la 

identitat de gènere. Les diferències més marcades les trobem en relació a les respostes 

sobre discriminacions específiques: entre les dones (i altre sexe) enquestades, el 51,2% 

considera que nens i nenes trans, i el 58,1% que joves i adolescents no heterosexuals, viuen 

discriminacions específiques per raó de la seva opció sexual o la seva identitat de gènere; 

per contra només el 22,2% dels homes enquestats considera que nens i nenes trans, i el 

27,8% que joves i adolescents no heterosexuals, viuen discriminacions específiques. 

És important assenyalar que, en general, ens trobem amb una manca de dades i estadísti-

ques relatives a la discriminació i a la violència per raó d’orientació sexual i d’identitat de 

gènere, en part per la invisibilitat que caracteritza l’lgtbifòbia. D’altra banda, les víctimes 

d’aquests tipus de discriminació i violència sovint no denuncien ja sigui perquè viuen la seva 

condició d’amagat en no voler ser estigmatitzades; perquè no compten amb suport familiar 

o de l’entorn immediat; perquè han normalitzat aquests episodis discriminadors, atesa l’ele-

vada freqüència amb què es donen o per la complexitat; o pel desgast i el nivell d’exposició 

personal que que suposa iniciar un procediment legal de denúncia. 

Pel que fa a les agressions viscudes, segons diversos estudis, les persones joves reben 

amb major freqüència atacs verbals i en llocs públics. Mentre que les dones lesbianes i bi-

sexuals tenen un major risc de ser agredides o patir assetjament sexual en espais privats7. 

                                                   
7 FRA, 2015; REGIDORIA DE FEMINISMES I LGTBI, 2016. 
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D’altra banda, existeixen escassos estudis sobre la violència entre parelles del mateix sexe 

i, encara menys, serveis d’atenció a aquests tipus de situacions. 

A Premià de Dalt, el protocol de prevenció i actuació contra les violències masclistes 

no contempla la violència lgtbifòbica ni la violència entre parelles del mateix sexe, 

tampoc no existeix un protocol específic per a aquests tipus de violències. D’altra 

banda, l’Observatori Contra l’Homofòbia municipal resta inactiu en l’actualitat i les es-

coles i l’institut públic no compten amb protocols específics per bullying homòfob o 

transfòbic.  

Així, tot i que l’Ajuntament ha ofert formació en qüestions lgtbi a la majoria del personal 

municipal així com a l’equip de govern, i que està tramitant l’entrada a la Xarxa de 

Municipis LGBTI de Catalunya, aspectes rellevants i positius per seguir treballant contra 

les violències lgtbifòbiques, no existeix una regidoria específica ni personal tècnic ads-

crit a l’àmbit lgtbi, que pugui dissenyar eines pràctiques per a l’abordatge d’aquestes situ-

acions i activar serveis com ara l’Observatori Contra l’Homofòbia. 

5.4 Repartiment dels treballs, usos del temps i participació sociopolítica 

de les dones 

Repartiment dels treballs i usos del temps 

Tot i les diferents normatives existents i el reconeixement formal de la igualtat, a l’àmbit 

laboral la igualtat efectiva entre dones i homes està lluny de ser una realitat, persistint mar-

cades diferències pel que fa a les oportunitats d’accés al mercat de treball, les funcions i rols 

desenvolupats, la presència en llocs de direcció i presa de decisions o a les retribucions. 

Aquestes diferències són tan habituals que han donat lloc a una terminologia específica per 

assenyalar-les: segregació horitzontal i vertical, sostre de vidre, terra enganxifós o bretxa 

salarial. 

D’altra banda, aquestes diferències – i discriminacions – presents al mercat laboral estan 

directament relacionades amb la tradicional divisió sexual del treball, que ha tendit a atribuir 

a les dones el treball domèstic i reproductiu, a l’esfera privada, i als homes el treball productiu, 

a l’esfera pública. No obstant això, no es tracta únicament que les dones no vulguin ser 

relegades al desenvolupament d’unes tasques determinades i els homes a unes altres, sinó 

que aquesta divisió sexual del treball no és tan certa, de manera que moltes dones es troben 

presents al mercat laboral remunerat o considerat “productiu”, alhora que assumeixen la 

major part de les responsabilitats domèstiques i d’atenció a les persones, el que s’ha ano-



   
 

55 
 

menat “doble jornada laboral” o “doble presència”8. La doble presència no només té un im-

pacte molt important sobre les oportunitats laborals de les dones, sinó també sobre la seva 

salut, la seva economia i les seves possibilitats de desenvolupar-se a nivell personal. 

 

Gràfic 41: Enquesta usos del temps Catalunya, IDESCAT 2011 

 

Pel que fa als usos dels temps, l’Ajuntament de Premià de Dalt no ha endegat cap 

campanya específica ni cap estudi al respecte, a l’hora que no compta amb un Banc del 

Temps o d’altres iniciatives ciutadanes que afavoreixin una redistribució del temps. Cal tenir 

en compte que el temps és un recurs l’accés al qual es dóna de forma diferencial entre les 

persones que conformen la societat i, en aquest accés, la variable gènere hi juga un paper 

important (com també l’edat o la classe social). 

Sí que existeixen, però, alguns equipaments i serveis municipals que donen suport a 

les persones que duen a terme tasques de cura i atenció: 

                                                   
8El concepte “doble presència” vol transmetre la idea que la jornada reproductiva no comença 
quan finalitza la productiva, i a l’inrevés, sinó que, sovint, es donen de forma sincrònica (per 
exemple, quan una dona ha de plegar abans de la feina per recollir un infant malalt de l’escola o 
condueix cap a l’oficina pensant que ha d’anar a comprar per fer el sopar d’aquell dia). 
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▪ Dues escoles bressol municipals, pertanyents a la Regidoria d’ensenyament i es-

ports, que permeten l’adaptació horària de l’alumnat per tal d’adaptar-se a les ne-

cessitats de conciliació familiars. 

▪ Espai respir: centre de dia d’atenció a persones grans, depenent de la Regidoria de 

salut, benestar, família i igualtat, organitzada en franges horàries facilitadores de la 

conciliació i que ofereix servis de suport familiar 

▪ Assistència domiciliària: servei depenent de la Regidoria de salut, benestar, família i 

igualtat. 

Pel que fa a l’ocupació, tal com s’ha vist a l’apartat sobre característiques sociodemogràfi-

ques del municipi, el nombre de dones de Premià afiliades a la seguretat social és força 

inferior al d’homes, alhora que el nombre de dones aturades és superior al nombre d’homes: 

 

Persones afiliades a la Seguretat Social per sexe, Premià 
de Dalt, 4rt trimestre 2016  

Dones 1.983 

Homes 2.298 
Taula 10: Persones afiliades a la Seguretat Social per sexe, Premià de Dalt, 4rt tr. 2016 

Atur registrat per sexe, Premià de Dalt, agost 2016  

Dones 334 

Homes 216 
Taula 11: Atur registrat per sexe, Premià de Dalt, agost 2016 

 

Tot i aquestes dades, des del servei municipal d’ocupació s’afirma que, en general, les do-

nes són més actives en la recerca de feina i també són majoria en la participació en 

formació ocupacional, essent la conciliació de la vida laboral i familiar el principal 

obstacle que troben per inserir-se en el mercat de treball. La conciliació també és asse-

nyalada com la principal dificultat d’inserció en els grups de discussió organitzats per a la 

realització de la present diagnosi. 

 

ACCIONS MILLORA DE L'OCUPABILITAT I COMPETITIVITAT 
EMPRESARIAL 2016 

Dones Homes 

Servei emprenedoria  13 14 

Programa mentoring assessorament empreses 8 10 

Dinamitza't 11 1 

Plans ocupació Diputació de Barcelona 4 8 
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Contracte joves programa garantia juvenil 2 0 

Curs ACCES  10 0 

Curs Contasol II 15 0 

Curs Contasol I 15 0 

Pla de foment autoocupació (autònoms/es)  2 5 

Pla 3000 (empresaris/àries) 2 8 

Formació ocupacional 20 4 

Plans ocupació treball als barris 2015 (2n semestre) 2 0 

Plans ocupació treball als barris 2016 (1er semestre) 4 0 

Primeres entrevistes Xaloc borsa de treball 57 47 

Seguiments Xaloc 514 451 

Incorpora inscripcions 38 20 

Taller orientació per competències 3 3 

Coop-job 5 1 

Tallers punt de feina 15 7 

Club de feina 34 29 

Taller grup conversa recerca de feina dones migrades 12   

Curs ajudant de cambrer/a 2 11 

Taller alfabetització digital 4 6 

TOTAL 740 579 

Taula 12: Accions de millora de l'ocupabilitat i la competitivitat empresarial, 2016 

 

Pel que fa a la promoció de l’ocupació femenina, cal remarcar l’important paper que ha jugat 

el Pla de Barris, que ha endegat els plans d’ocupació de treball als barris i ha organitzat 

diverses activitats formatives adreçades a dones. 

Participació sociopolítica de les dones 

Les dones juguen un paper important en la construcció, el manteniment i la transformació 

de la societat. Els sabers i coneixements que han desenvolupat al llarg de la història, però, 

no han rebut prou reconeixement, atès que tradicionalment se’ls ha assignat l’esfera domès-

tica i privada i, tot i que en la realitat sempre han estat presents a l’esfera pública, la mirada 

androcèntrica les ha deixades en l’ombra o les ha relegades a llocs amb poca capacitat de 

decisió i lideratge. Així, la participació és també una forma d'apoderament de les dones, 

d'incrementar la seva autonomia i de potenciar el seu enfortiment social i polític. 
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Per tal de potenciar la participació social i política cal, en primer lloc, analitzar els factors que 

condicionen aquesta participació: 

▪ La doble presència de les dones en els treballs productius i reproductius, a la qual, 

en aquest cas, caldria afegir la participació en la vida sociopolítica del municipi. A 

més de la càrrega en temps, aquesta doble presència implica una pressió social: 

considerades responsables principals de les tasques de domèstiques i de cura, les 

dones només es poden permetre participar quan ja han complert amb aquestes res-

ponsabilitats. 

▪ Manca de referents de dones en llocs de lideratge a l’espai públic, així com una 

socialització de gènere que, de vegades, no ha potenciat el desenvolupament de 

certes habilitats i capacitats que s’activen en aquest espai, derivant en una manca 

de confiança a l’hora d’assumir certs rols. 

▪ Existència d’estereotips i prejudicis sexistes que contribueixen a desacreditar les 

aportacions de les dones o a menystenir una visió femenina de la realitat. 

Tot i aquestes barreres, les dones han estat sempre presents en la vida social i política de 

les comunitats, d’una forma més o menys visible, essent també el cas de Premià de Dalt. 

Així, per exemple, al municipi de Premià, les dones participen activament en la dinàmica 

del poble, a través d’associacions i entitats diverses i, també, a través de la política o 

del treball a l’Ajuntament. 

Tot i el nombre significatiu d’entitats presidides per dones (13), en l’actualitat, a Premià de 

Dalt, es té constància de l’existència de 73 entitats, d’aquesta manera, en termes percentu-

als, les dones només ostenten la presidència del 17,8% d’entitats del municipi. Aquesta 

és una mostra clara que cal seguir treballant per potenciar el paper de lideratge de les dones 

en la vida local. 

Quant a entitats de dones pròpiament, a Premià de Dalt trobem l’Associació de Dones 

de Dalt, que l’any 2016 va celebrar els seus 10 anys de vida i que té per objectius: 

▪ Donar informació a les dones del poble 

▪ Reivindicar els drets de les dones 

▪ Donar suport en casos de maltractament 

Les activitats habituals d’aquesta entitat són, sobretot, de tipus cultural, com ara exposicions, 

xerrades i sortides relacionades amb el món de les dones. 

D’altra banda, la Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns i Veïnes de Santa Maria i 

Santa Anna-Tió, funciona des de l’any 2012, com espai de trobada per a dones, on es 

treballen diferents temes d'interès i es fomenta la participació de les dones en la dinamització 
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sociocultural de l'entorn així com la interrelació entre les Dones de Dalt i les dones del barri 

de Santa Anna-Tió. 

No obstant això, no hi ha cap entitat a Premià de Dalt que s’autodefineixi com a femi-

nista i que orienti la seva activitat envers la transformació de les desigualtats de gènere des 

d’un punt de vista més polític i activista. 

Com a aspecte positiu, cal assenyalar la important tasca que, des del Pla de Barris i des de 

Serveis Socials, s’ha realitzat per tal d’afavorir l’apoderament de les dones grans del mu-

nicipi en la participació a la vida social, tasca que ha resultat en una major participació 

de dones en la Junta dels dos casals de gent gran del poble, tradicionalment masculinitzades 

i, en general, en un increment de la participació de les dones en uns espais en què eren poc 

visibles i la seva opinió poc tinguda en compte.  

Pel que fa als AMPAs dels centres educatius, l’AMPA de les escoles bressol està presidit 

per una dona, així com els de les escoles primàries. L’AMPA de l’escola de música, en canvi, 

està presidit per un home així com el de l’institut. D’aquesta manera, veiem que la presència 

de dones i homes en aquests llocs és equilibrada, concentrant-se, això sí, les dones en les 

primeres etapes educatives. 

Quant a la representació de dones en la política municipal, aquesta és la composició del 

govern actual i de l’oposició, per sexes: 

 

Gràfic 42: Representació política a Premià de Dalt per sexe (2015-2019) 
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Gràfic 43: Personal empleat de l'Ajuntament de Premià de Dalt (2017, 1r Trimestre) 

Tal com s’observa als gràfics anteriors, les dones són minoria en l’equip de govern (4 

dones sobre un total de 12 regidores i regidors) i absents en l’oposició. Aquest fet con-

trasta amb l’elevada presència de dones treballant a l’Ajuntament, que supera en més 

del doble la dels homes (75 dones i 33 homes). Curiosament, entre els empleats i empleades, 

els homes superen les dones en els llocs de funcionariat, mentre que les dones són majoria 

en els llocs laborals (en general, llocs amb inferiors condicions laborals). 

Veiem, per tant, que es dóna un important desequilibri entre la presència de dones als càr-

recs polítics i la seva presència com a treballadores del Consistori. 

5.5 Coeducació i producció cultural de les dones 

Coeducació 

Es parla de coeducació i d’escola coeducativa en referència a un model educatiu que, des 

del reconeixement de les desigualtats socials existents entre dones i homes i de la impor-

tància de la funció de l’escola com a transmissora d’uns valors culturals potencialment an-

drocèntrics i sexistes, que poden contribuir a la delimitació rígida dels rols de gènere i a 

menystenir l’experiència de les dones i els valors tradicionalment considerats femenins, s’ori-

enta a disminuir les desigualtats de gènere i a eradicar la jerarquia d’allò masculí sobre allò 

femení. 
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La convivència de nois i noies en un mateix espai educatiu no garanteix, per sí mateixa, 

l’eradicació d’elements discriminatoris ni la creació d’un univers simbòlic en què prengui va-

lor allò tradicionalment considerat femení. D’aquesta manera, el model d’escola coeducativa 

suposa el reconeixement per part de la comunitat educativa de les diferents formes en què 

el sexisme es reprodueix al centre educatiu (a través de les relacions que s’estableixen, la 

distribució dels espais de joc, els materials pedagògics, els continguts curriculars, les pràc-

tiques docents, etc.), i el reconeixement d’aquesta com a part implicada en la producció i 

reproducció d’aquesta desigualtat9.   

Així, implementar un model coeducatiu implica promoure la igualtat real d’oportunitats entre 

homes i dones, alhora que garantir la eliminació de qualsevol mena d’expressió de la violèn-

cia masclista i de la discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’ex-

pressió de gènere. Per tant, la coeducació suposa intervenir amb el conjunt de la comunitat 

educativa (alumnat, professorat i famílies) des de la primera infantesa fins a l’adolescència i 

joventut, afavorint un desenvolupament ple i lliure, perquè cada nena i nen pugui construir 

la seva personalitat i la seva identitat sense condicionaments de gènere ni d’orientació se-

xual, assegurant el respecte envers el seu propi cos i la seva persona, així com envers els 

altres cossos i les altres persones. 

 

Oferta educativa a Premià de Dalt 

Premià de Dalt compta amb els següents centres educatius:  

▪ 2 escoles bressol municipals: EB Cristòfol Ferrer i EB Santa Anna. 

▪ 2 escoles primàries públiques: CEIP Marià Manent i CEIP Santa Anna. 

▪ 1 institut públic: IES Valerià Pujol. 

▪ 1 escola privada: Escola Betlem (maternal a batxillerat). 

A més, el municipi de Premià de Dalt compta amb un centre educatiu no homologat pel 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el centre Krisol -Walldorf. 

La tasca educativa a Premià de Dalt està en mans de dones, essent les direccions i el 

personal de les escoles majoritàriament femení, incrementant-se, lleugerament, la presència 

masculina a l’institut. Aquest fenomen no és propi de municipi de Premià de Dalt sinó que 

és general en el món de l’educació, i es caracteritza per la forta presència femenina en 

l’educació maternal, infantil i primària, associada sovint a estereotips de gènere i a rols de 

cura, i per un increment de la presència masculina en les darreres etapes educatives, arri-

bant-se a revertir la proporció per sexes entre el professorat universitari, més associat a 

                                                   
9 Bonal i Tomés, 1997. 
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coneixement i especialització. Pel que fa a l’alumnat, la seva presència per sexes és força 

equilibrada en tots els centres educatius del poble. 

Quant a la intervenció específicament coeducativa als centre educatius, de les entrevistes 

realitzades es desprèn que hi ha consciència de la necessitat de treballar la igualtat en 

aquest àmbit, tot i que en la pràctica, en general, no s’han realitzat formacions específi-

ques amb mestres i professorat que garanteixin l’eradicació d’estereotips i rols sexis-

tes en l’ensenyament. D’altra banda, no hi ha persones referents de coeducació als 

centres educatius, encara que sí una Comissió específica del Consell Escolar al CEIP Ma-

rià Manent, que treballa una temàtica relacionada cada any (així, el 2016 s’abordaren les 

joguines no sexistes i l’ús llenguatge inclusiu, i el 2017 coneixement de la realitat lgtbi). 

Existeix, això sí, una comissió, Comissió 0-6, formada per professionals que treballen amb 

infants d’entre 0 a 6 anys al municipi (CDIAP, EAP, Pediatria, Escoles bressol, Educació 

infantil, Biblioteca), que ha treballat la coeducació – especialment llibres i material didàctic 

no sexista – i que organitza xerrades adreçades a meres i pares. L’organització de xerrades 

o tallers adreçats a mares i pares és una qüestió important, que, en general, en tots els cicles 

educatius, es detecta com a residual, amb escassa participació quan s’organitzen activitats, 

ja sigui des dels AMPAs, des de les mateixes escoles o des d’altres comissions o àrees 

municipals. 

Cal dir, però, que de les entrevistes realitzades es desprèn que tant a les escoles primàries 

com a l’Institut es treballa indirectament la coeducació, sovint sense consciència d’es-

tar-ho fent i de forma no sistematitzada. Així, per exemple, s’han realitzat diverses inter-

vencions des d’una perspectiva de gènere relacionades amb l’organització dels patis i la 

pràctica esportiva. 

D’altra banda, des de l’Ajuntament, amb la col·laboració de Serveis Socials i Joventut, s’ha 

endegat una línia preventiva en el marc del protocol contra la violència masclista con-

sistent en organitzar 1 vegada a cada cicle educatiu 1 taller en què es treballa l’educació 

emocional, la prevenció de relacions abusives i la sexualitat. Paral·lelament a l’organització 

d’aquests tallers (detallats anteriorment a l’apartat sobre promoció de les polítiques de gè-

nere) es treballa amb les tutores i tutors, tot i que s’està plantejant la possibilitat de fer-ho 

extensible als claustre en general. 

En aquest punt, és important assenyalar que  no existeixen protocols específics per a 

l’abordatge del bullying sexista, homòfob o transfòbic i que en les entrevistes s’explicita 

la dificultat que hi ha hagut per treballar el bullying, de manera que aquestes qüestions aca-

ben sent abordades des de Serveis Socials. 
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Finalment, és important remarcar el fet que no es disposa de cap informació relativa a la 

política coeducativa dels centres privats Escola Betlem i Krisol-Walldorf, desinformació 

prou rellevant atès que un nombre considerable de nens i nenes estan escolaritzats en 

aquestes institucions. 

Joventut 

Premià de Dalt compta amb un Pla Local de Joventut, 2010-2016, que està sent actualitzat 

atesa la finalització de la seva vigència. El Pla Jove 2012-2016 es va realitzar a partir d’un 

diagnòstic  en què es valoraren les actuacions dutes a terme en aquest àmbit dels 4 anys 

anteriors i té per objectiu promoure actuacions d’acompanyament en la realització del pro-

jecte de vida de les persones joves de Premià de Dalt, dotant-les d’eines per tal d’apoderar-

les com agents de canvi social, potenciant el seu paper actiu en la societat i a través del 

treball en xarxa. 

El Pla Local de Joventut 2010 – 2016 s’estructura entorn als següents eixos: 

▪ Convivència, socialització, participació 

▪ Temps lliure 

▪ Salut 

▪ Formació 

▪ Ocupació 

Tal com s’observa, no existeix cap eix específic de gènere o lgtbi, tot i això, sí existeix 

una subcomissió de prevenció de violència masclista en joves formada per Joventut, 

Serveis Socials, Ensenyament, Salut i Policia. A més, com s’ha vist anteriorment, joventut 

incideix en l’institut a través de l’organització de tallers coeducatius i de prevenció de les 

relacions abusives a cada cicle. 

D’altra banda, cal fer esment al PIJ La Fletxa, servei municipal per a joves de 12 a 30 anys, 

on es facilita informació personalitzada, confidencial i gratuïta sobre treball, formació, salut, 

participació, habitatge, lleure, cultura i oci,  activitats de vacances, natura, esports, transports, 

associacions i moviments socials, etc. 

USUARIS I USUÀRIES DEL PIJ LA FLETXA 2016 

Sexe Usuaris/ies % Usuaris/ies Consultes % Consultes 

Dona 1.142 49,96% 2.615 52,77% 

Home 1.144 50,04% 2.340 47,23% 

Total 2.286 100% 4.955 100% 

Taula 13: Usuaris i usuàries del PIJ La Fletxa 2016 
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Pel que fa a les consultes realitzades per joves en el marc del serveis que ofereix el PIJ La 

Fletxa, a continuació es detallen les realitzades en els àmbits d’igualtat, violència masclista 

i sexualitat. No es compta, però, amb dades desagregades per sexe: 

CONSULTES REALITZADES AL PIJ LA FLETXA PER TEMA, 2016 

Tema Subtema Canal d'atenció Usuaris/ies Consultes 

Cohesió 
social 

Igualtat Presencial descen-
tralitzat 

162 162 

Igualtat Presencial SIJ 3 3 

Violència mas-
clista 

Presencial SIJ 7 7 

Violència mas-
clista 

Telefònic 1 1 

Violències Presencial descen-
tralitzat 

1 1 

Violències Presencial SIJ 4 4 

Sexuali-
tat 

Sexualitat i 
afectivitat 

Presencial descen-
tralitzat 

31 31 

Sexualitat i afec-
tivitat 

Presencial SIJ 6 6 

Sexualitat i afec-
tivitat 

Telefònic 1 1 

Sexualitat i afec-
tivitat 

Telemàtic 1 1 

Sida i malalties 
de transmissió 
sexual 

Presencial SIJ 29 29 

Sida i malalties 
de transmissió 
sexual 

Presencial SIJ 7 7 

Taula 14: Consultes realitzades al SIJ La Fletxa al 2016, per àmbits 

Tal com podem observar, es dóna un nombre important de consultes relatives a la igualtat i 

a la sexualitat al PIJ La Fletxa, podem deduir, per tant, que aquest és un espai privilegiat 

perquè el jovent expressi inquietuds sobre diferents qüestions que l’afecten en un context 

de confiança: així, s’ha de concebre aquest servei com una oportunitat per treballar l’equitat 

de gènere, la prevenció de les violències masclistes i de l’lgtbifòbia entre la població jove, 

motiu pel qual cal garantir que els i les professionals que ofereixen atenció al PIJ La Fletxa 
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rebin formació adequada per dur a terme aquesta tasca. D’altra banda, seria convenient que 

les dades relatives a les consultes realitzades es recollissin desagregades per sexe. 

Per contra, sembla que el PIJ La Fletxa no és un espai que el jovent utilitzi massa per infor-

mar-se sobre qüestions culturals, de forma que caldria buscar mecanismes per activar 

aquest àmbit, treballant, també, des de la cultura, la igualtat entre noies i nois. Així mateix, 

en les activitats organitzades des de joventut, el perfil de gènere varia en funció del tipus 

d’activitat, en les activitats de tall creatiu es dona una major participació de noies, mentre 

que a les lúdiques i esportives és major la participació de nois. 

Finalment, en l’avaluació del Pla 2010-2016 s’arriba a la conclusió que aquest equipament 

esdevé un referent per alguns/es joves, però no arriba a tota la població destinatària (de 12 

a 30 anys), motiu pel qual cal cercar noves fórmules perquè augmenti la cobertura pel que 

fa a franges d’edat (noies de 19 a 24 anys, nois i noies de 25 a 30 anys) i barri de procedència, 

la majoria del barri Santa Anna – Tió, on s’ubica el PIJ que, per les característiques del 

territori de Premià de Dalt, queda força desconnectat de la resta de barris del municipi. 

Producció cultural de les dones 

Les dones són creadores, transmissores i receptores de cultura. Tot i això, sovint les seves 

aportacions en aquest àmbit són invisibilitzades, trobant obstacles en la difusió de les seves 

obres o per obtenir finançament així com per accedir a certs àmbits culturals tradicionalment 

copats pels homes, com poden ser la direcció artística o els alts càrrecs d’institucions cultu-

rals.  

Per tal d’assolir la igualtat en l’àmbit de la cultura, cal que es doni un reconeixement de les 

aportacions culturals de les dones, tant les passades com les actuals, fet que implica la 

realització d’un exercici històric que traspassi la mirada androcèntrica acumulada en aquest 

camp, tot recuperant un llegat femení que ha de permetre a les creadores actuals reconèixer-

se en una genealogia pròpia. 

Cal, també, reconèixer el paper de les dones no únicament com a receptores de cultura sinó 

com a promotores, gestores i productores, de manera que puguin assolir el protagonisme 

que mereixen en aquest àmbit. 

Accions a Premià: programar obres on actuïn dones o dirigides per dones o que generin 

reflexió entorn a la violència masclista. (M’envia relació de dades programació 2015-2016). 

Equipaments i propostes culturals de Premià de Dalt 

En aquest apartat destaca la proposta ESCENarts, que neix la tardor de 2016 amb l'objectiu 

d'apropar les diferents Arts a Premià de Dalt, amb actuacions a la Sala Teatre de la Societat 
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Cultural Sant Jaume, programades per edicions en funció de l’estació de l’ any: tardor/hi-

vern/primavera/estiu. Aquesta iniciativa compta amb el suport de la Diputació de Barcelona 

i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  

És en el marc de l’ESCENarts que l’Ajuntament de Premià de Dalt ha fet una tasca important 

per tal de visibilitzar el paper de les dones en la cultura i en la societattot i que també s’han 

endegat d’altres iniciatives fora de la programació de l’ESCENarts, per exemple des de la 

Biblioteca, el Museu o l’Associació d’Artistes de Premà de Dalt.  

A continuació alguns exemples del reconeixement al paper i de la producció cultural de les 

dones per part del municipi: 

▪ Les Kol·lontai:  cançons feministes per la llibertat i la igualtat: 4 actrius i cantants 

reivindiquen la llibertat i la igualtat a través de cançons que parlen de dones que 

lluiten i estimen. 

▪ 3, 2, 1... Zero, contra la violència de gènere: teatre que tracta sobre com educar el 

no a la violència, com crear un esperit crític i de lluita, tot realitzant un recorregut a 

través de les diferents fases per les quals passen les dones que es troben en situa-

cions de maltractament.  

▪ Víctor Català, la senyoreta de l'Escala: un espectacle familiar i multidisciplinari amb 

música, dansa, teatre i narració, que tracta un tema tan actual com la discriminació 

de gènere partint de la biografia i obra de l’escriptora Caterina Albert i Paradís (1869-

1966). 

▪ ROIG: homenatge teatral a Montserrat Roig a través de records, olors, colors i emo-

cions de la vida de l'autora. 

▪ Dones pintores: "Dones pintores": xerrada que fa un recorregut sobre l’obra i vida de 

dones al món de la pintura. 

▪ Dones: exposició fotogràfica al Museu de Premià de Dalt. 

▪ Exposicions diverses d’artistes del Maresme: poetesses, pintores, fotògrafes, com 

ara l’Àngels Salgado, la Núria López García o la Cristina Perea, entre d’altres. 

Quant a equipaments i serveis culturals, destaquen la Sala Polivalent de Teatre, Cinema i 

Conferències de la Societat Cultural Sant Jaume, l’Arxiu municipal, el Museu municipal, la 

Biblioteca municipal Jaume Perich i Escala, l’Escola de música, l’Aula municipal de dansa i 

l’Aula municipal de persones adultes. 

D’aquests equipament, la Biblioteca i l’Escola de música estan sota la direcció d’un home, 

mentre que el Museu i l’Aula municipal de dansa es troben sota la direcció d’una dona i 

l’Arxiu i l’Aula de persones adultes són coordinats per dues tècniques municipals.  

D’altra banda, cal destacar que al capdavant de la Regidoria de Cultura hi ha una dona. 
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5.6 Disseny urbà i del territori 

Aplicar la perspectiva de gènere a l’urbanisme implica prendre consciència que la ciutadania 

no està conformada per habitants neutrals, amb necessitats  homogènies, que fan un ús 

idèntic de l’espai públic. Així, quan apliquem una mirada de gènere reconeixem que dones i 

homes utilitzen de forma diferent l’espai, de la mateixa manera que els nens i les nenes no 

ho fan igual que la població adulta ni tenen les mateixes necessitats que la gent gran.  

D’altra banda, aplicar la perspectiva de gènere vol dir entendre l’espai urbà com un espai 

relacional, no únicament de trànsit, que ha d’afavorir la igualtat i l’equitat i ha de contemplar 

aspectes diversos, no solament funcionals sinó també sensitius, com poden ser la sensació 

de seguretat i de comoditat en l’espai públic. Així, per exemple, s’ha assenyalat sovint que 

un enllumenat deficient genera sensació d’inseguretat entre les persones que transiten per 

un espai determinat, fet que a la pràctica deriva en una masculinització d’aquest espai i el 

seu “evitament” per part de moltes dones.  

En l’àmbit del disseny urbà també s’ha fet referència, sovint, a l’organització del transport 

públic: diversos estudis apunten que les dones són les principals usuàries del transport pú-

blic, tot i així, els recorreguts i horaris responen, habitualment, a la lògica del món productiu, 

i no tant a d’altres lògiques, com podria ser la del treball reproductiu i de cura que, sovint, 

implica trajectes no lineals entre àrees properes (recollida d’infants a l’escola, acompanya-

ment de persones grans al centre mèdic, mercat, etc.), bastant diferents dels desplaçaments 

que es realitzen per acudir a la feina. Una planificació del transport públic pensada única-

ment de cara al treball productiu pot implicar una augment considerable del temps de des-

plaçament dedicat a d’altres tasques quotidianes. 

Així, es important recordar que l’urbanisme no és una disciplina basada únicament en la 

distribució d’un espai en funció dels usos que volem donar-li sinó que implica establir un 

model determinat de relació de la ciutadania amb l’espai públic i amb d’altres ciutadans i 

ciutadanes. 

Estructura urbana de Premià de Dalt 

Premià de Dalt, està conformat pel nucli antic i diversos barris, a més de la zona de l’ermita 

de Sant Mateu i el santuari de la Cisa, algunes masies antigues i diverses urbanitzacions 

residencials. El municipi de Premià comptava amb un barri marítim que va créixer progres-

sivament fins a esdevenir, l’any 1836, un nou municipi, Premià de Mar.  

Premià de Dalt es comunica per carretera amb Premià de Mar i amb Vilassar de Dalt, i 

l’autopista C-32 travessa el sector meridional del terme de ponent a llevant. La barrera que 

suposa la C-32, sumada a la important distància entre barris, per exemple entre el nucli antic 
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i el barri confrontant amb Premià de Mar – Santa Anna-Tió –  fa que es donin marcades 

diferències pel que fa a les característiques sociodemogràfiques i dinàmiques dels diferents 

nuclis poblacionals del municipi. 

 

Imatge 2: Plànol dels barris de Premià de Dalt 

Pla de Barris 

El Pla de Barris és un projecte que neix arran de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 

barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Per mitjà d´aquesta Llei, 

aprovada pel Parlament de Catalunya, es pretén dotar les administracions catalanes dels 

instruments necessaris per tal de portar a terme intervencions de caire social i urbanístic en 

aquells barris de Catalunya que ho requereixin. 

Els principals objectius d´aquesta llei són: 

▪ Generar un instrument de redistribució social 

▪ Promoure la rehabilitació integral dels barris especials 

▪ Emprendre accions de millora social per fomentar la cohesió i la integració als barris 

▪ Millorar la sostenibilitat ambiental 

▪ Fomentar la dinamització econòmica 

A Premià, la Llei de millora de barris ha permès endegar un projecte integral d’intervenció 

conjunt als barris de Santa Maria (Premià de Mar) i Santa Anna – Tió (Premià de Dalt).  
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El barris Santa Maria i Santa Anna – Tió ocupen una superfície de 0,12 Km2, i hi viuen una 

mica més de quatre mil persones. Limiten al nord amb l’autopista C-32, infraestructura que 

els separa del nucli urbà de Premià de Dalt; pel sud i per l’oest es troben totalment integrats 

dins el teixit urbà de Premià de Mar. 

Els barris es van formar a partir dels anys 60 amb gent  procedent de l’Estat espanyol (so-

bretot de Múrcia i Alacant), en una zona perifèrica dels dos municipis. En els últims anys han 

rebut  immigració sub-sahariana, del Marroc i de l’Amèrica llatina. 

La seva formació i localització geogràfica  ha comportat que la població, fins fa relativament 

poc, hagués quedat socialment aïllada dels dos municipis. Aquesta realitat va impel·lir als 

dos Ajuntaments a demanar la seva inclusió en la Llei de Barris l’any 2010 i promoure actu-

acions de connectivitat, obra pública i social per millorar l’entorn, l’habitabilitat i l’obertura 

dels barris. 

Als barris hi ha una escola, una escola bressol, una biblioteca, dues farmàcies i diferents 

serveis de l’Ajuntament de Premià de Dalt, com el Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica, 

els Serveis Socials, el Centre de Formació Permanent, l’Espai Santa Anna, el Punt d’Infor-

mació Juvenil, una aula per a persones adultes i una aula de català; a més del consultori 

local d’atenció primària, que depèn de l’Àrea Bàsica de Salut de Premià de Mar. També hi 

ha un camp d’esports, una petanca i una ludoteca. 
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Imatge 3: Delimitació dels municipis de Premià de Mar i Premià de Dalt amb el dibuix del contorn del barri i 

l’autopista C-32 (Font: Informe estat de salut barri Cotet). 

Els objectius principals del projecte integral als barris Santa Maria i Santa Anna - Tió són: 

▪ Enfortir la connexió entre els dos nuclis urbans 

▪ Actuar sobre l’espai públic interior del barri 

▪ Millorar de la qualitat de vida i les oportunitats del barri 

▪ Establir mecanismes estables de col·laboració entre Premià de Dalt i Premià de Mar 

A partir d’aquest objectius, el Pla de Barris ha permès planificar i iniciar un seguit d’ac-

cions, entre les quals s’inclouen algunes de l’àmbit de l’equitat de gènere: 

▪ Millora del mobiliari urbà del torrent Santa Anna amb criteris de gènere 

▪ Projecte de formació i ocupació per a les dones 

▪ Aplicació de criteris de gènere en el projecte d’intervenció integral 

▪ Adequació local social l’AAVV per a formació i ocupació per a les dones 

▪ Plans d’ocupació a barri 

▪ Dinamització col·lectius infrarepresentats en la dinàmica social 

Dins de l’àmbit d’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i els equipaments, destaca el 

programa “Aprèn a estimar-te” adreçat a dones, que ofereix múltiples activitats de millora del 

benestar i la salut, des d’una perspectiva global, tant psico-física com social. 



   
 

71 
 

Paral·lelament, a través del treball que es fa amb algunes dones adolescents i les seves 

famílies des dels Serveis Socials, s’observen qüestions marcades pel gènere, com per 

exemple, la manca de visibilització del col·lectiu de dones joves en l'espai públic del barri – 

espai ocupat majoritàriament per nois –  o l’èxit remarcable de participació en les activitats 

adreçades a aquest col·lectiu. D’altra banda, es detecta l'existència de patrons de relació de 

parelles joves basats en la dependència emocional i el control on-line i off-line, així com una 

tendència visible a la sexualització del cos de les dones joves que en molts casos no es 

correspon amb una vivència conscient de la pròpia sexualitat sinó a un patró adoptat de la 

publicitat i el condicionament del grup i la moda. 

Així, en aquest context de treball, Serveis Socials ha impulsat un projecte, el Taller per a 

dones joves a Premià de Dalt, adreçat a dones d'entre 13 i 21 anys, amb un enfocament 

preventiu i comunitari, tot oferint un espai que permeti treballar la prevenció de la violència 

masclista i la detecció de micro-violències a través de la reflexió del significat personal i 

social de ser dona i la consciència sobre el propi cos, generant canvis individuals i grupals. 

D’altra banda, en aquest projecte es reserven algunes places per a dones joves que han 

patit violència masclista elles mateixes o en l’àmbit intra-familiar, que mantenen relacions de 

parella sospitoses de ser abusives o presenten manca d’autoestima. 

Pel que fa a l’ocupació de les dones, cal dir que en les activitats de formació ocupacional, 

de millora de competències professionals, d’habilitats per la recerca de feina i en di-

ferents plans d’ocupació, la participació femenina és, en general, superior a la mas-

culina. Fet que, per contra, no queda reflectit en una menor taxa d’atur femení (essent 

la taxa femenina d’atur registrat, el gener de 2017, d’un 13,31%, enfront a la taxa masculina, 

del  8,32%), fenomen condicionat per diversos factors que traspassen els límits de la forma-

ció i que estan relacionats amb discriminacions de gènere presents al mercat laboral o limi-

tacions de la disponibilitat horària per motius de conciliació familiar, entre d’altres. 

Pel que fa l’aplicació de criteris de gènere en el projecte d’intervenció integral del Pla de 

Barris, s’han dut diverses accions per afavorir la participació de les dones en la cons-

trucció del barri. En aquest sentit, destaca el taller realitzat l’any 2016 pel Col·lectiu Punt 

6, cooperativa d’urbanistes, sociòlogues i arquitectes especialistes en l’anàlisi de l’espai pú-

blic des d’una perspectiva de gènere, en què grups de dones varen recórrer el municipi per 

tal de valorar i analitzar diferents espais domèstics comunitaris i espais públics (usos i usu-

aris/ies, barreres arquitectòniques, enllumenat, sensació de seguretat, nivell de neteja, etc.). 

És especialment significatiu que en aquest taller es va detectar un aspecte millorable que ja 

havia estat contemplat com acció des del Pla de Barris (“millora del mobiliari urbà del Torrent 

Santa Anna amb criteris de gènere”): en transitar per aquest indret algunes dones remarca-



   
 

72 
 

ren sentir-se observades pels homes asseguts als bancs, arribant a la conclusió que el mo-

biliari urbà feia un efecte “passadís/mirador”,  que duia a moltes d’elles a l’ús de vies alter-

natives per tal de no ser assetjades visualment i verbal. La incomoditat que genera en les 

dones aquest efecte “passadís/mirador” també va sorgir en una activitat amb noies adoles-

cents organitzada per Joventut , en què moltes de les participants varen remarcar l’assetja-

ment verbal que patien en aquest indret (fet que va portar a una intervenció municipal a 

través d’actrius de carrer, amb la voluntat de fer conscients els homes del banc del malestar 

que generaven les seves actituds). També es va fer referència al Torrent Santa Anna, per 

aquest mateix motiu, al grup de discussió de dones organitzat per a la realització del present 

diagnòstic. D’altra banda, al mateix Torrent Santa Anna, a l’alçada de l’Avinguda Girona, les 

participants del taller dinamitzat pel Col·lectiu Punt 6, assenyalaren la manca d’il·luminació 

en aquest tram del passeig. Es detecta, d’aquesta manera, un punt negre amb un marcat 

component de gènere a l’espai públic, que ha de ser abordat de forma prioritària per l’Ajun-

tament de Premià de Dalt. 

Mobilitat des d’una perspectiva de gènere 

Tradicionalment, la mobilitat s’ha planificat de  forma  homogènia  per a tota  la  ciutadania, 

prenent com a patró un home adult, sa i sense cap discapacitat, l’activitat principal del qual 

és productiva. Tot i els esforços que s’han fet per ampliar la mirada en el disseny de la ciutat, 

la planificació de la mobilitat segueix responent, en gran mesura, a paràmetres de tall an-

drocèntric (entre d’altres), deixant de banda les necessitats i les experiències de les dones 

(i dels infants, el jovent, la gent gran, etc.). 

L’anàlisi de la mobilitat des d’una perspectiva de gènere posa de relleu les diferències d’hà-

bits i necessitats que es donen entre les dones i els homes. Així, la mobilitat  té  a  veure  

amb  el  que  fem  a  la  nostra  vida  quotidiana (les enquestes d’usos del temps mostren 

com les activitats que fan homes i dones en el dia a dia són diferents)  i està  fortament 

influenciada per l’etapa del cicle vital en què ens trobem. D’aquesta manera, els desplaça-

ments que tenen a veure amb la cura de la llar i l’atenció a persones dependents són molt 

diferents dels desplaçament que es duen a terme per motius productius, així com els horaris 

en què es realitzen aquests desplaçaments. A aquest fet cal afegir la realitat de moltes dones 

que, a més de desenvolupar una feina productiva remunerada, carreguen amb la major part  

de les responsabilitats domèstiques i familiars: les necessitats de mobilitat de les dones que 

realitzen una doble jornada laboral (productiva i reproductiva) són encara més complexes. 

Pel que fa al transport, a Premià s’hi pot accedir, o bé, en vehicle propi a través de: 

▪ L’AP C-32, sortida Premià de Dalt, Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils (peatge) 

▪ La carretera N-II, carretera de Premià de Mar – Premià de Dalt 
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O bé en transport públic: 

▪ RENFE Estació de Premià de Mar i des d’allà l’autobús que connecta Premià de Mar 

amb Premià de Dalt (Línia C-14) 

▪ Autobús interurbà Línia C-14, Premià de Dalt - Premià de Mar (gratuït per menors de 

18 anys, gent gran i persones amb discapacitat). 

▪ Autobusos interurbans C-3/4 que connecten la població directament amb Barcelona. 

▪ Autobús interurbà C-30 que connecta Premià de Dalt amb Mataró. 

▪ Autobús interurbà C-10 que connecta la població amb Mataró i Barcelona per la car-

retera nacional. 

Així, podem dir que a connexió interurbana entre barris (C-14) segueix un recorregut circular 

amb una freqüència de pas no massa elevada i, de fet, força baixa en dies festius. D’altra 

banda, el recorregut circular afavoreix la connexió entre certs barris però suposa un elevat 

temps de desplaçament entre d’altres. D’aquesta manera, s’observa la necessitat d’un 

transport públic tipus “llançadora”, d’elevada freqüència de pas, afavoridor de la con-

nexió entre barris, atesa la dispersió que presenta el municipi i a la divisió que suposa 

el creuament d’una via ràpida de tràfic rodat. 

Pel que fa a la connexió amb transport públic entre Premià de Dalt i ciutats com Mataró, 

Badalona i Barcelona – les ciutats més properes en què es troben serveis i equipaments 

com ara Hospital, SIAD, ASSIR, SIE, Administració d’Hisenda, Jutjats, etc. – el temps per 

trajecte oscil·la entre els 20 minuts i l’hora, en funció de la combinació, i implica un cost 

relativament elevat de trajecte, atès que el sistema tarifari públic classifica  de “2 zones” 

aquests desplaçaments. 

Bus nit Premià de Dalt 

Dins de la oferta de transport públic cal assenyalar el nou servei d’autobús nocturn ofert 

per l’Ajuntament, pensat perquè el jovent pugui anar a la zona d'oci del Pla d'en Boet: cada 

divendres, a partir de les 23.00h circula un autobús entre diferents barris de Premià de Dalt 

i Mataró (al Pla d'en Boet). La tornada des de Mataró a Premià de Dalt a les 04.30 h.  

El Bus Nit inclou un servei de monitoratge enfocat a intervenir en educació en oci nocturn. 

Des de Serveis Socials es planteja l’objectiu que el monitor del Bus Nit es coordini amb les 

educadores del municipi per tal de poder treballar de forma coordinada. 

El Bus Nit de Premià de Dalt té per objectiu promoure els desplaçaments a la zona d'oci de 

la capital del Maresme amb seguretat. D’altra banda, els i les joves que viatgen amb el Bus 

Nit tenen accés preferent a la discoteca Cocoa, evitant nombroses cues. Concretament, 
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aquesta iniciativa, en col·laboració amb l’anomenada discoteca, s'impulsa per evitar acci-

dents de trànsit, oferir una alternativa al cotxe o la moto i donar un servei al jovent que no 

compta amb mitjà transport per desplaçar-se a Mataró. 

5.7 Promoció de la salut de les dones i de les persones lgtbi 

La salut ha estat definida per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com l'estat de complet 

benestar físic, mental i social, i no únicament l'absència d'afeccions o malalties. Per tant, la 

salut implica la cobertura de totes les necessitats fonamentals de les persones: des de les 

nutricionals i sanitàries fins a les afectives, socials, culturals i econòmiques.  

D’altres definicions més actuals consideren la salut com el grau de benestar físic, mental, 

social i de capacitat de funcionament que permet dur a terme una vida el més autònoma i 

satisfactòria possible. D’aquesta manera, podem entendre la salut no com un fi sinó com un 

recurs per a la vida diària, en què es conjuguen els recursos individuals i comunitaris amb 

les aptituds físiques i mentals. 

D’altra banda, segons l’OMS, a causa de les diferències biològiques i socials, el fet de per-

tànyer a un o un altre sexe té gran impacte en la salut. Així, segons aquesta organització, 

alguns dels factors socioculturals que impedeixen que les dones i les nenes aconsegueixin 

el màxim nivell possible de salut són: 

▪ les desigualtats de gènere i en les relacions de poder entre homes i dones; 

▪ la marginació (per origen ètnic, raça, origen, nacional, situació en matèria d'immigra-

ció, discapacitat, orientació sexual i altres motius); 

▪ les normes socials que redueixen les oportunitats d'ocupació de les dones, duen a 

un menor nivell d’ingressos que deriva en una feminització de la pobresa; 

▪ l'atenció exclusiva a les funcions reproductores de la dona; 

▪ les complicacions durant l'embaràs i el part, els embarassos no desitjats. 
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A aquests factors s’hi podrien sumar les conseqüències derivades de l’assumpció gairebé 

exclusiva de tasques de cura i atenció a d’altres persones, més quan aquestes tasques han 

de “conciliar-se” amb el treball remunerat; l’impacte de la presència femenina en l’economia 

submergida no regulada i sense cap mena de vigilància sobre la salut; les exigències socials 

i estètiques que recauen sobre els cossos de les dones; o una medicina de tall androcèntric, 

que ha pres com a patró universal de l’ésser humà el cos masculí, amb moltes malalties que 

afecten especialment les dones infra-investigades i infra-diagnosticades i amb escassa pre-

sència de dones en les mostres en què es basen els assajos clínics. 

D’altra banda, lesbianes, gais i persones bisexuals pateixen les conseqüències afegides de 

la discriminació per orientació sexual sumades, sovint, a una escassa atenció a la seva salut 

sexual i reproductiva, només valorada des de la perspectiva de les “pràctiques de risc” i poc 

des de el seu desenvolupament ple i satisfactori. 

Pel que fa a les persones transgènere i transsexuals, a la discriminació patida en diferents 

àmbits de la societat (escolar, oci, laboral, etc.), se suma el desconeixement d’aquesta rea-

litat per part d’instàncies mèdiques, que impossibilita un acompanyament adequat dels pro-

cessos de trànsit, en el millor dels casos, i duu a autèntics abusos físics, psicològics i morals, 

en el pitjor. 

Serveis mèdics i programes sanitaris 

Premià de Dalt disposa de tres consultoris mèdics repartits als tres nuclis de població més 

importants del municipi, barri Santa Anna, nucli antic i barri del Remei: els dos primers ofe-

reixen atenció de dilluns a divendres de matí i tarda, mentre que el darrer només a la tarda. 

A banda dels tres consultoris, Premià de Dalt comparteix Àrea Bàsica de Salut (ABS) amb 

Premià de Mar i, per tant, la població també utilitza el Centre d'Assistència Primària-Ambu-

latori del Carrer de la Plaça, equipament on un equip de professionals de la salut ofereix un 

ampli ventall de serveis d'atenció primària: 

A més, l’àrea bàsica de salut de Premià de Mar, que engloba Premià de Dalt, compta amb 

un Punt d’Atenció Continuada, que funciona com un servei ordinari d’urgències, obert totes 

les nits de 20 a 9h dels dies feiners i els caps de setmana i festius. 
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Gràfic 44: Població assignada/atesa a l'equip d'atenció primària Premià de Mar (2016) 

 

L’equip d’atenció primària atén un total de 28.955 persones de Premià de Mar i Premià de 

Dalt, de les quals 15.513  són nenes o dones i 13.442 són nens o homes. El major volum 

d’usuaris i usuàries el trobem a les franges d’edat situades entre els 35 i els 64 anys. Pel 

que fa al sexe, fins als 14 anys la majoria d’usuaris són de sexe masculí, aquesta tendència 

s’inverteix progressivament fins arribar als 75 anys, edat a partir de la qual trobem un salt 

important pel que fa al nombre de dones i d’homes atesos, essent la proporció masculina, a 

mesura que avança l’edat, cada vegada inferior. 

Pel que fa a l’educació per la salut, l’equip d’atenció primària ofereix diversos progra-

mes, relacionats amb diferents àmbits de la salut, com ara la salut mental, la salut per 

a escolars, l’educació pre i post-natal o el suport a persones cuidadores. 

En relació a la salut mental, destaquen els grups psicoeducatius per a l’abordatge de tras-

torns com l’ansietat, la depressió o d’altres trastorns adaptatius molt presentes a primària, 

conduits per un/a infermer/a i un/a psicòleg/oga i realitzats en horari de tarda (a partir de les 

18h). Tot i que els grups s’adrecen a usuaris i usuàries afectades per aquests trastorns, 

indistintament del sexe, la majoria de participants són dones: 
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 Dones Homes 

Grup gener 2017  7 3 

Grup maig 2016 12 - 

Grup març 2015  6 - 

Grup 1 gener 2014  

Grup 2 gener 2014 

Grup novembre 2014 

11 

13 

9 

- 

- 

- 

Grup maig 2013 6 2 

Grup febrer 2012 

Grup octubre 2012  

10 

6 

- 

- 

Taula 15: Participació en grups psicoeducatius 

 

De les entrevistes en profunditat realitzades a professionals de la salut, s’extreu que aquesta 

diferència quant a la participació pot ser deguda a la diferent forma d’expressió emocional 

de dones i homes, que dificulta la detecció de certs trastorns relatius a la salut mental en els 

homes, així com una major reticència per part de la població masculina a reconèixer patiment 

psico-emocional i, per tant, a participar d’activitats orientades al tractament d’aquestes situ-

acions. No sembla que l’horari sigui una barrera diferencial per sexes, atès que els grups 

s’organitzen a les 18h, hora en què moltes jornades laborals han finalitzat i, d’altra banda, 

hora en què moltes dones estan atenent a la canalla i, per tant, si la conciliació fos una 

barrera per a l’assistència, es donaria una marcada absència femenina. 

Quant a l’atenció a la salut de les persones que tenen cura d’altres persones, que són 

majoritàriament dones, especialment les assalariades, des d’atenció primària s’hi intervé a 

través de l’atenció domiciliària, d’una banda, i a través de programes de formació en 

coneixements i habilitats assistencials.  Per tal de donar suport a aquesta formació i afa-

vorir l’assistència, el CAP de Premià participa del programa TecnoCampus de la UAB, en 

què estudiants d’infermeria substitueixen la persona cuidadora durant el temps que dedica 

a formar-se. Cal dir, però, que tot i que una part de la formació s’adreça a preservar-se de 

l’estrès derivat de les tasques de cura, la major part de la formació té a veure amb l’ad-

quisició de competències assistencials, de manera que no s’orienta tant a preservar la 

salut de la persona cuidadora com la de la que és cuidada. És, en canvi, des dels GAM 
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(Grups d’Ajuda Mútua) organitzats des de Serveis Socials que s’aborda el suport a les 

persones cuidadores. 

Al marge de la formació en habilitats assistencials adreçada a persones cuidadores, des del 

CAP no es realitza cap intervenció específica relativa a la prevenció i a la preservació de la 

salut de dones que realitzen una “doble jornada laboral” o que tenen una “doble presència”, 

és a dir, que assumeixen la major part de les tasques domèstiques, d’atenció i de cura de la 

unitat familiar a més de tasques en el mercat laboral formal.   

Cal dir que, en general, segons s’informa en les entrevistes, no es donen intervencions es-

pecífiques per gènere, tot i que es té coneixement que hi ha problemes de salut que afecten 

de manera més acusada a un dels dos sexes (osteoporosi o fibromiàlgia en dones; malalties 

respiratòries cròniques en homes, per exemple) o trastorns que tendeixen a manifestar-se 

de manera diferent en homes i en dones (així, per exemple, si bé l’abús de substàncies i les 

drogodependències s’associen generalment als homes, en les dones es dóna un fenomen 

força estès alhora que ocult d’abús de psicofàrmacs – hipnòtics, ansiolítics, etc. – i d’alco-

holisme no social). 

De les entrevistes realitzades es desprèn certa carència formativa en salut i gènere, al-

hora que una dificultat estructural per atendre adequadament certes situacions com-

plexes com poden ser casos de violència masclista, essent la ràtio per professional sanitari 

de 35 persones ateses cada 5 hores. 

En tot cas, existeixen protocols específics relatius a la detecció i atenció de situacions 

de maltractament i abús sexual infantil, abús sexual en persones adultes i atenció a 

dones víctimes de violència masclista i als seus fills i filles, a més d’una persona re-

ferent dins de l’equip. L’escàs nombre de casos en que s’identifiquen aquestes situacions 

des del CAP, però, fa que sovint els i les professionals tinguin poc refrescats aquests 

protocols i circuits. Així, l’any 2016, entre les usuàries de l’ABS de Premià es varen detec-

tar 3 casos de violència masclista, 2 casos abús sexual infantil i 1 de maltractament infantil 

i cap cas de mutilació genital infantil. 

D’altra banda, Premià de Dalt compta amb un programa específic adreçat a dones que no 

depèn del CAP sinó del Pla de Barris, es tracta de l’“Aprèn a estimar-te”. Aquest programa 

compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Premià de Dalt i de Premià de Mar i ofereix 

tallers gratuïts d’una sessió que aborden qüestions tan variades com l’estimulació de la me-

mòria, la consciència postural, la relaxació, l’alimentació, la violència masclista o l’abordatge 

de malalties específiques, entre d’altres. 
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Salut sexual i reproductiva  

Segons la World Association for Sexology (WAS) la salut sexual és un “estat de benestar 

físic, psíquic, emocional i social en relació a la sexualitat; no solament l'absència de malaltia, 

disfunció o feblesa. La salut sexual requereix un enfocament respectuós i positiu cap a la 

sexualitat i les relacions sexuals, així com cap a la possibilitat de tenir relacions sexuals 

plaents i segures, lliures de coerció, discriminació i violència. Per poder aconseguir i mante-

nir la  salut sexual, els drets sexuals de totes les persones han de ser respectats, protegits i 

satisfets”. 

L’atenció de la salut sexual i reproductiva de la població de Premià de Dalt es realitza 

a través del Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR) del Ma-

resme que, tot i estar ubicat físicament a Mataró, compta amb 1 ginecòloga, que treballa 3 

dies, i 2 llevadores, que treballen diàriament, al CAP de Premià de Mar.  D’aquesta manera, 

la cobertura horària del PASSIR a Premià és la següent: dilluns a dijous de 8 a 14h i de 15 

a 20h, divendres de 8 a 14h.  

L’educació maternal, adreçada a dones embarassades i, si és el cas, a les seves parelles, 

consisteix en sessions  relatives a l’autocura durant l’embaràs, a la preparació al part i al 

puerperi així com a l’alimentació i a l’atenció al nadó,  i es duu a terme els dilluns de 15 a 

17h i els divendres de 9 a 11h. Concretament, l’any 2016, a Premià de Mar, s’han realitzat 

10 cursos d’educació maternal i 5 cursos d’educació post-part. Segons les llevadores, l’as-

sistència als cursos d’educació maternal ha estat majoritàriament femenina quan s’han rea-

litzat en horari de matins i amb la presència d’un 80% de les parelles masculines quan s’han 

realitzat en horari de tarda. Als cursos post-part acudeixen, majoritàriament, dones soles. 

A més, una educadora social del municipi duu a terme un taller de massatge infantil mares-

nadons, que contribueix de forma positiva a la consolidació del vincle matern-filial. 

La tarda jove – consulta oberta a noies i nois menors de 25 anys que proporciona atenció 

immediata, confidencial i gratuïta així com informació i assessorament relatiu a la sexualitat, 

a infeccions de transmissió sexual,  a mètodes anticonceptius, als embarassos no desitjats, 

etc. – es realitza totes les tardes dels dilluns i dimarts.  

A continuació es presenten un seguit de taules-resum dels serveis d’atenció a la salut sexual 

i reproductiva a Premià de Dalt, atenció oferta majoritàriament des del CAP de Premià de 

Mar i, en ocasions, des de l’ASSIR Maresme: 
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ATENCIÓ A JOVES  

ACTIVITAT ASSISTENCIAL  QUI ON 

Consell afectiu sexual Activitat comunitària: llevadora, 
dóna suport a la infermera en el 
Programa Salut i Escola, si pre-
cisa. 

Atenció a joves: llevadora. 

Premià de Mar 

Consell reproductiu: consell  
contraceptiu, consell precon-
cepcional, prevenció de com-
portaments de risc, contracep-
ció d’urgència. 

Atenció a joves: llevadora. Premià de Mar 

Dilluns i dimarts 
tarda 

Consell Infeccions Transmissió 
Sexual 

Atenció a joves: llevadora. Premià de Mar 

Orientació a la patologia gine-
cològica 

Atenció a joves: llevadora. Premià de Mar 

Taula 16: PASSIR - Atenció a joves 

CONSELL REPRODUCTIU / ATENCIÓ MÈTODES CONTRACEPTIUS  

ACTIVITAT ASSISTENCIAL  QUI ON 

Consell afectiu sexual Llevadora-Metge/essa                 

Premià de Mar 
Consell contraceptiu  Llevadora-Metge/essa 

Consell preconcepcional Llevadora-Metge/essa 

Consell infeccions Transmissió 
Sexual 

Llevadora-Metge/essa 
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Consell dificultats en la fertilitat Llevadora-Metge/essa 

Contracepció d’urgència  Llevadora-Metge/essa 

Informació i assessorament de 
la interrupció voluntària de 
l’embaràs 

Llevadora-Metge/essa 

Taula 17: PASSIR - Consell reproductiu / Atenció mètodes contraceptius 

CONTROL I SEGUIMENT DE L’EMBARÀS  

ACTIVITAT ASSISTENCIAL  QUI  ON 

Classificació risc 

Control i seguiment embaràs 
baix risc i risc mitjà.  

Informació de resultats 

Llevadora-Metge/essa Premià de Mar 

Control i seguiment embaràs 
alt risc 

Obstetra - ginecòleg/oga i lleva-
dora 

Premià de Mar 

Control i seguiment embaràs 
risc molt alt 

Servei d’Obstetrícia Hospital de refe-
rència 

Ecografia obstètrica  

Informació del risc del cribratge 
combinat d’anomalies cromo-
sòmiques 

Proves especials i invasives 

Obstetra - ginecòleg/oga ASSIR Mataró 

Atenció psicològica Psicòloga ASSIR Mataró 

Taula 18: PASSIR - Control i seguiment de l'embaràs 

EDUCACIÓ MATERNAL 

ACTIVITAT ASSISTENCIAL QUI  ON 
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Educació maternal (grupal) Llevadora Premià de Mar 

Dilluns tarda i di-
vendres matí 

ATENCIÓ AL PUERPERI 

Atenció al domicili Llevadora  Premià de Mar 

Atenció a la consulta 

Revisió postpart 

Taula 19: PASSIR - Educació maternal i atenció al puerperi 

PREVENCIÓ CÀNCER DE COLL UTERÍ 

ACTIVITAT ASSISTENCIAL QUI  ON 

Cribratge del càncer de coll 

d’úter 

Llevadora Premià de Mar 

PREVENCIÓ CÀNCER DE MAMA 

Suport al cribratge poblacional 

de càncer de mama 

Llevadora-Metge/essa Premià de Mar 

INFECCIONS TRANSMISSIÓ SEXUAL 

Prevenció d’ITS, VIH/SIDA Llevadora-Metge/essa Premià de Mar 

Taula 20: PASSIR - Prevenció i cribratge patologia ginecològica 

ATENCIÓ A LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES (EN PROCÉS) 

ACTIVITAT ASSISTENCIAL QUI ON 

Prevenció, valoració i atenció a 

la dona 

Llevadora-Metge/essa Premià de Mar 

Taula 21: PASSIR - Atenció a la violència vers les dones 

En relació a l’atenció a dones o parelles heterosexuals amb problemes d’infertilitat, les pro-

ves es realitzen a l’ASSIR Maresme i, si és el cas, se les deriva a l’hospital de referència per 

al tractament i aplicació de les diferents tècniques de reproducció assistida. 
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Pel que fa a les dones soles o parelles de dones amb desig gestacional, però sense diagnòs-

tic previ d’infertilitat, de del mes de juliol de 2016, es garanteix el seu accés a tècniques de 

reproducció assistida dins del sistema sanitari públic, tot derivant-les a la Clínica PuigVert, 

a Barcelona que, en conveni amb el Departament de Salut, ofereix atenció a aquestes dones, 

havent realitzat, prèviament, les proves bàsiques a l’ASSIR de referència. Tot i això, atesa 

la recent activació del protocol que garanteix aquest dret, encara no es disposa de dades 

que permetin avaluar el seu grau d’aplicació. 

Salut comunitària 

La salut comunitària és un model basat en la participació de la comunitat en la identificació 

de les necessitats que té a nivell sanitari, així com en la planificació, la priorització, la imple-

mentació i l'avaluació de les accions dutes a terme per tal de donar-ne resposta. 

A més, des del model comunitari, l’abordatge de la salut es caracteritza per un enfocament 

multi i interdisciplinari, intervenint des de múltiples àmbits, fet que condueix a una major 

efectivitat, eficiència i sostenibilitat de les actuacions sanitàries. 

Així, els objectius que es pretenen assolir des d’un abordatge comunitari de la salut són: 

▪ Potenciar la capacitat de les persones que conformen la comunitat per preservar la 

salut, afavorint la seva adaptació a l'entorn. 

▪ Aconseguir un alt grau d'informació i d'educació sanitària entre la ciutadania. 

▪ Aportar recursos i desenvolupar habilitats perquè la comunitat pugui participar en el 

procés de gestió d'atenció a la salut. 

▪ Detectar situacions de risc i dissenyar estratègies preventives. 

En aquest sentit, la diagnosi sobre l’estat de salut al Barri de Santa Maria – Santa Anna-Tió, 

duta a terme l’any 2016 per un grup motor conformat per professionals de l’EAP de Premià 

de Mar, de l’Ajuntament de Premià de Dalt, de l’Ajuntament de Premià de Mar i de l’Agència 

de Salut Pública de Catalunya, és un exemple de treball interdisciplinari que ha permès fer 

una aproximació multifocal a les necessitats sanitàries de la població d’aquest barri, tenint 

en compte factors no estrictament sanitaris però que tenen un impacte important sobre la 

salut de les persones, com ara els factors demogràfics i sòcio-econòmics. L’elaboració 

d’aquesta diagnosi i de l’informe resultant és un exemple de bona pràctica i d’iniciativa que 

seria convenient estendre a la resta de barris del municipi, per tal de comptar amb un conei-

xement més acurat de la salut de la població i dels factors que hi influeixen, no basat única-

ment en dades mèdiques. 

Una altra aposta important pel que fa a la salut comunitària és el programa “Salut i Escola”, 

impulsat pels Departaments d'Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb 



   
 

84 
 

el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els ser-

veis sanitaris en accions de promoció de la salut i d'atenció a l'alumnat. 

Els objectius d’aquest programa són: 

▪ Apropar els serveis de salut als centres docents i als i a les adolescents, mitjançant 

la consulta oberta als centres d'educació secundària amb les màximes garanties 

d'intimitat. 

▪ Facilitar la promoció d'actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuaci-

ons d'educació per a la salut. 

▪ Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc). 

▪ Detecció precoç dels problemes de salut a fi d'intervenir al més aviat possible. 

Els eixos fonamentals d'actuació del programa “Salut i Escola” són: 

▪ la salut mental 

▪ la salut afectiva i sexual 

▪ el consum de drogues legals i il·legals 

▪ els trastorns de la conducta alimentària 

A Premià de Dalt aquest programa el duu a terme una professional d’infermeria que acudeix 

periòdicament a l’Institut de manera que els i les adolescents (majors de 12 anys) s’hi poden 

adreçar per consultes, sense que es doni intervenció dirigida. Segons el personal sanitari 

entrevistat, a partir d’aquest programa es detecten força trastorns de la conducta alimentària 

(TCA), que afecten sobretot a les noies. A partir d’aquesta detecció es treballa la derivació 

al centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) situat a l’Hospital de Mataró, tot i que 

assenyalen com a mancança certes dificultats de coordinació. 

Una de les iniciatives de major èxit endegades de forma conjunta pels serveis socials del 

poble i el consultori mèdic és l’activitat “Movem el cor”: passejades setmanals, d’1 hora i 

mitja de durada, per Premià de Dalt, adreçades tant a persones que vulguin iniciar-se en la 

pràctica de caminar com a persones que ja tenen l’hàbit de caminar incorporat i que volen 

fer-ho en companyia. Els objectius d’aquestes passejades són: 

▪ Promoure l’activitat física i mental sense efectes secundaris. 

▪ Augmentar la xarxa de relacions. 

▪ Adquirir hàbits saludables. 

▪ Prevenir malalties cardiovasculars, artrosi, depressió, ansietat, etc. 

▪ Fomentar l’autonomia i la cura personal. 

A la pràctica aquesta activitat s’ha convertit en un punt de trobada de dones grans, moltes 

de les quals viuen soles, sense relacionar-se gairebé amb ningú la resta de la setmana, 
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contribuint a trencar el seu aïllament social i, d’aquesta manera, millorant el seu benestar 

general. 

D’altra banda, des de serveis socials es duu a terme una important tasca a nivell de 

suport a la gent gran: així, s’organitzen grups d’ajuda mútua adreçats a persones cuidado-

res; es concedeixen ajuts domiciliaris amb el suport de treballadora familiar  i auxiliar de la 

llar i, ja fa 3 edicions, s’ha endegat “Serveis Socials més aprop”, programa d’entrevistes 

domiciliàries a les persones majors de 80 anys que viuen al municipi i que no són conegudes 

per serveis socials. A més, des del mes de març del 2015, a Premià de Dalt existeix l’”Espai 

Respir”, un recurs social de proximitat, integrador, preventiu i assistencial que durant el dia 

– de 9 a 19h – ofereix atenció a la gent gran en situació de dependència, promovent la seva 

autonomia funcional i personal, facilitant el respir familiar i garantint la permanència ade-

quada en el seu entorn habitual de vida, amb preus subvencionats. A més, l’Espai Respir 

també ofereix serveis com ara transport adaptat, servei de menjador o dutxa geriàtrica. A 

més, si la família ho necessita, hi ha una treballadora familiar que fa el servei domiciliari de 

“Bon dia” al matí, on es fa la higiene de la persona gran per després acompanyar-la a l’Espai 

Respir. L’equipament es troba annex al consultori mèdic i, actualment, compta amb 26 usu-

àries i usuaris, 21 dones i 5 homes, i 6 treballadores.  

La salut de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, transsexuals i inter-

sexe 

La Declaració de Principis de Yogyakarta, sobre l’aplicació de la legislació internacional de 

drets humans en relació a l’orientació sexual i a la identitat de gènere, inicia el seu preàmbul 

recordant que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets, i que tota 

persona té dret al gaudi dels drets humans, alhora que manifesta una profunda preocupació 

perquè en totes les regions del món les persones sofreixen violència, fustigació, discrimina-

ció, exclusió, estigmatització i prejudicis a causa de la seva orientació sexual o identitat de 

gènere i pel fet que aquestes experiències menyscaben la seva integritat i dignitat, podent 

afeblir el seu sentit d'estima personal i de pertinença a la seva comunitat, conduint a moltes 

d’elles a ocultar o suprimir la seva identitat i a viure atemorides i en la invisibilitat. 

D’altra banda, en aquesta Declaració, s’entén que l’orientació sexual es refereix a la capa-

citat de cada persona de sentir una profunda atracció emocional, afectiva i sexual por per-

sones d'un gènere diferent al seu, o del seu mateix gènere, o de més d'un gènere, així com 

a la capacitat de mantenir relacions íntimes i sexuals amb aquestes persones; mentre que 

la identitat de gènere es refereix a la vivència interna i individual del gènere tal com cada 

persona la sent profundament, la qual podria correspondre o no amb el sexe assignat en el 
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moment del naixement, incloent la vivència personal del cos (que podria involucrar la modi-

ficació de l'aparença o de la funció corporal a través de mitjans mèdics, quirúrgics o d'una 

altra índole, sempre de forma lliurement escollida) i altres expressions de gènere, incloent la 

vestimenta, la manera de parlar i les formes. 

En l’àmbit de la salut, és important assenyalar que polítiques LGTBI sovint s’han centrat en 

la prevenció d’infeccions de transmissió sexual (ITS) i, més concretament, de l’VIH entre 

homes gais i bisexuals, deixant de banda altres qüestions de salut que afecten aquestes 

persones. 

Per contra, la salut sexual de dones que tenen relacions sexuals amb d’altres dones, sovint 

per desconeixement però també degut a estereotips fortament arrelats, ha estat tractada 

com inexistent, no realitzant, per exemple, cap prevenció envers les ITS relacionada amb 

les seves pràctiques sexuals específiques. A més, pel que fa a la salut reproductiva, sovint 

se’ls ha vetat l’accés a tractaments reproductius en la sanitat pública (com ara hormonació, 

inseminació artificial o in-vitro) que no han estat vetats a dones heterosexuals, encara que 

no fossin elles les que presentessin un problema d’esterilitat sinó les seves parelles10. 

D’altra banda, l’enfocament heterosexual de la salut sexual i reproductiva porta a molts do-

nes lesbianes i bisexuals a no sentir-se còmodes amb el tracte rebut (formularis que sempre 

fan referència a una parella masculina, consideració de les seves pràctiques  sexuals com 

asexuals, etc.) i, per tant, a fer un menor ús dels serveis de ginecologia, sotmetent-se a 

menys controls que permeten la prevenció i la detecció precoç de malalties com el càncer 

d’úter o el de mama, entre d’altres. 

Així mateix, els òrgans creats en virtut de diferents tractats internacionals han expressat 

preocupació per les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexe com a “víctimes 

d'abusos i maltractaments per part dels proveïdors de serveis de salut”. D'acord amb el Re-

lator Especial sobre la tortura de les Nacions Unides “hi ha una plètora de testimoniatges i  

de persones a les qui s’ha denegat tractament mèdic i que s’han vist sotmeses a vexacions 

                                                   
1010 Fins al mes de juliol de 2016, a les dones sense parella masculina, al marge de la seva 
orientació sexual, també se’ls denegava l’accés a tractaments i tècniques reproductives, fins i tot 
en casos en què comptaven amb diagnòstic d’infertilitat o d’esterilitat. Així, tot i que el raonament 
per vetar aquests tractaments a dones soles i dones lesbianes se centrava en què no era una 
qüestió mèdica, sinó social, i que, per tant, no havia de ser coberta per la cartera pública de 
serveis, la realitat era que dones amb parella masculina sense diagnòstic d’infertilitat (diagnòstic 
del company o causa no-reproductiva desconeguda) accedien a aquests tractaments, mentre 
que dones soles o lesbianes amb diagnòstic d’infertilitat no podien accedir-hi.  
Des del mes de juliol de 2016, el nou protocol de la Generalitat de Catalunya garanteix l’accés a 
aquests tractaments a totes les dones, tot i això, la seva recent implantació fa que molts ASSIR’s 
el desconeguin, alhora que la derivació no es fa als hospitals de referència del territori, com és 
el cas de les parelles heterosexuals, sinó a la clínica PuigVert de Barcelona, amb la iniquitat 
territorial que això comporta. 
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verbals i humiliacions públiques, avaluacions psiquiàtriques, diversos procediments i exà-

mens invasius realitzats per professionals de la salut, així com diversos tractaments hormo-

nals o cirurgies, sovint innecessaris des del punt de vista mèdic, mancats de rigor científic, 

potencialment perjudicials i estigmatitzants, que poden causar cicatrius, pèrdua de sensibi-

litat sexual, dolor, incontinència i depressió crònica.  

Els mecanismes de drets humans de les Nacions Unides també han expressat preocupació 

per l'esterilització involuntària de les persones transgènere. Han assenyalat, a més, l'assig-

nació de sexe irreversible, l'esterilització involuntària i la cirurgia genital involuntària i altres 

tractaments realitzats a infants intersexe sense el seu consentiment previ i informat, provo-

cant infertilitat permanent irreversible i greu sofriment físic i mental. Per aquest motiu, les 

Nacions Unides han instat als Estats a assegurar que cap persona sigui sotmesa a aquests 

tractaments durant la infantesa i a garantir la integritat física, l'autonomia i l'autodeterminació 

de les persones intersexe; recomanació que a l’Estat espanyol sovint no se segueix. 

En relació a Premià de Dalt, cal assenyalar que, de les entrevistes realitzades, es desprèn 

que els i les professionals de la salut que atenen a la població de Premià de Dalt no 

han rebut formació específica en salut trans ni intersexe ni en l’abordatge de la salut 

sexual i reproductiva de lesbianes, gais i bisexuals, fet que pot suposar un risc important 

en el tractament d’aquestes realitats, sobretot quan la tendència majoritària en els darrers 

anys ha estat patologitzadora i psiquiatritzant per als col·lectius trans i intersexe, invisibilit-

zadora per a les lesbianes i des de la visió de pràctiques de risc per a homes gais i bisexuals, 

impossibilitant un acompanyament mèdic respectuós amb la llibertat d’aquestes persones. 

Esports 

La pràctica habitual d’activitat física és un hàbit de vida saludable que contribueix a un major 

benestar psico-físic així com a la prevenció de nombroses malalties. La pràctica de l’esport 

és, d’aquesta manera, un factor clau en el manteniment de la salut. La seva pràctica, però, 

està profundament marcada pel gènere. Així, en l’esport i en l’educació física, persisteixen 

discriminacions profundes per raó de gènere: d’una banda, trobem, una menor presència de 

dones en la pràctica esportiva general, d’altra, la majoria dels esports estan altament mas-

culinitzats i el nombre de dones en la direcció de clubs i entitats esportives és ínfim. 

Per tal de comprendre la situació en què es troba la pràctica de l’esport per part de les dones 

cal fer un breu recorregut històric: l’activitat física com a objectiu en sí mateixa, tal i com 

s’entén a l’època contemporània, apareix al segle XVIII, definida com a masculina, essent 

considerada una pràctica perillosa per la principal funció que aleshores s’atribuïa a les dones: 

ser mares. És a principis del segle XX que s’estableixen les pràctiques esportives conside-
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rades aptes per les dones, ja que, segons la ciència del moment, milloren la capacitat repro-

ductiva. A l’Estat espanyol la pràctica de l’esport femení incrementa de forma considerable 

als anys 20 i 30 del segle XX, coincidint amb una onada “d’alliberament de les dones”. Amb 

l’arribada del franquisme, però, l’educació física i l’esport passen a ser supervisades per la 

Sección Femenina, que estableix els esports apropiats per a noies: la gimnàstica, la rítmica, 

la natació, el bàsquet i el voleibol; alhora que es prohibeix la pràctica femenina d’altres es-

ports, com ara, l’atletisme, per considerar que implica riscos de masculinització. A finals dels 

seixanta, degut en part a l’important canvi del rol social de les dones, trobem presència fe-

menina en pràcticament tots els esports, tot i ser minoritàries en molts d’ells. A finals del 

segle XX, de forma progressiva, comença a democratitzar-se la pràctica de l’esport, amb el 

foment públic de l’activitat física, a través d’instal·lacions esportives, la generalització de 

l’educació física a les escoles i diferents campanyes de promoció. Totes aquestes mesures 

afavoreixen l’accés de les dones a la pràctica esportiva. Tot i això, l’esport femení continua 

arrossegant un llastre molt feixuc que, hores d’ara, encara requereix d’intervencions especí-

fiques per tal de ser eradicat. 

Pel que Premià de Dalt, el poble compta amb un seguit d’instal·lacions esportives municipals 

on es duen activitats esportives reglades per la regidoria d’esports: 

▪ Pavelló Poliesportiu 

▪ Pistes volei-platja 

▪ Camps de futbol 

▪ Bici Parc La Poma 

▪ Pista Exterior annexa al pavelló 

D’altra banda, també compta amb instal·lacions esportives municipals exteriors amb activi-

tats esportives de lleure no reglades per la Regidoria d’Esports: 

▪ Pista Esportiva Barri Remei 

▪ Pistes poliesportives Petanca Barri Sta. Anna 

La Regidoria compta amb dades aproximades (es donen fluctuacions al llarg de la tempo-

rada), desagregades per sexe, de l’ús de les instal·lacions reglades: 
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Edat Dones Homes 

4 a 18 anys 140 280 

Més de 18 anys 15 81 

Total aproximat 155 361 

Taula 22: Ús instal·lacions esportives municipals per sexe 

 

Tot i que en la taula anterior manquen dades relatives a clubs, equips i instal·lacions no 

municipals, les xifres mostren una clara diferència per gènere en la pràctica de l’esport: 

així, infants i adolescents de sexe masculí doblen el nombre d’infants i adolescents de sexe 

femení; mentre que entre les persones adultes, el nombre d’homes és més de 5 vegades 

superior al nombre de dones. 

Des de la Regidoria d’Ensenyament i Esport, conscients d’aquesta marcada diferència, s’han 

endegat diferents iniciatives, en tot promovent la paritat en l’esport i els esports “femenins”. 

Una iniciativa interessant ha estat el Pla de Patis, dut a terme a les escoles públiques del 

municipi i a l’institut, adreçat a fomentar la pràctica de l’esport entre les nenes i noies i a una 

distribució més equitativa de l’espai de joc. Aquest Pla, però, del que s’extreu de les entre-

vistes, no va acabar de cuallar.  

Una altra iniciativa que s’està estudiant és la d’establir criteris de participació femenina en la 

regulació d’horaris en l’ús del pavelló esportiu (hi ha un excés de demanda que fa que s’hagi 

de dur a terme una acurada distribució horària). 

També des dels serveis socials s’ha treballat per afavorir la pràctica esportiva per part de les 

noies. Així, el programa “Esport per la inclusió”, desenvolupat per una educadora social, s’ha 

creat un equip mixt de futbol gran, d’edats compreses entre els 12 i els 16 anys. Coincideix 

la creació d’aquest equip amb l’inici d’un equip femení al camp gran durant la temporada 

2016-2017.  

Tot i les xifres poc esperançadores que es mostren a la taula sobre l’ús d’instal·lacions es-

portives municipals, als grups de discussió s’afirma que la majoria de les participants d’ac-

tivitats dirigides com l’aeròbic, el ioga o el pilates són dones, activitats que sovint 

s’organitzen en d’altres tipus d’espais i instal·lacions. Aquest fet mostra que hi ha una 

clara segregació per raó de sexe en relació a la pràctica de l’esport, d’una banda i, 

d’altra, que les instal·lacions esportives municipals sovint estan pensades per a la 

pràctica d’esports minoritaris entre les dones. 
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Esports i persones lgtbi 

Són diversos els motius que han portat a titllar l’àmbit de l’esport com un àmbit hostil i d’es-

cassa seguretat per les persones LGBTI. En primer lloc, els marcats estereotips de gènere 

que imperen en aquest camp (força física i resistència associades a masculinitat i expressió 

artística a feminitat) fan que emergeixin amb molta més freqüències conductes lgtbifòbiques. 

Així, per exemple, en esports altament masculinitzats és freqüent l´ús d’insults homòfobs per 

tal de desqualificar  l’adversari o un esportista quan no obté els resultats esperats, o lesbò-

fobs quan són dones les que practiquen aquests esports. D’altra banda també es dóna amb 

elevada freqüència l’insult homòfob davant d’homes que practiquen esports tradicionalment 

feminitzats o de tall més artístic.  

D’altra banda, la clara segregació per sexes en els esports (a nivell de vestuaris, d’equips, 

de competicions, etc.) també suposa una important barrera per a persones intersexe, trans-

gènere i transsexuals, que sovint veuen qüestionada la seva participació o l’ús de certes 

instal·lacions en funció de la seva “condició” sexual, convertint-se el seu cos i la seva geni-

alitat en objecte de debat públic, amb la greu vulneració de la dignitat i de la intimitat que 

això suposa. 

En un estudi internacional realitzat l’any 2015, en què varen participar 9.494 esportistes de 

diversos països (majoritàriament anglòfons: Regne Unit, Estats Units, Canadà, Austràlia, 

Irlanda, Nova Zelanda i d’altres), dels quals 4.672 eren gays, 1.386 lesbianes, 709 bisexuals 

i 2.494 heterosexuals, els i les participants varen considerar que es donava una major ex-

pressió de l’homofòbia en l’àmbit esportiu que en la resta d’àmbits socials, assenyalant les 

grades dels camps esportius i les classes d’educació física com els espais més LGBTIfò-

bics11.  

A Premià de Dalt són conscients de la persistència d’aquestes discriminacions lgtbifòbiques 

a l’àmbit de l’esport i per aquest motiu treballen per dur a terme activitats sensibilitzadores i 

transformadores que contribueixin a fer de l’esport una pràctica lliure de sexisme i d’homo-

fòbia. Un exemple d’aquesta voluntat sensibilitzadora és l’adhesió, el passat 19 de febrer, a 

la diada contra l’homofòbia en els esports: per tal de commemorar-la es varen penjar pan-

cartes al poliesportiu i repartir cordons color arc-iris entre els jugadors i jugadores que varen 

participar de diferents competicions esportives, a més de llegir-se un breu manifest. 

 

                                                   
11 Danison i Kitchen, 2015. 
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5.8 Síntesi diagnòstica 

A continuació es presenta una síntesi de la diagnosi desenvolupada en els apartats prece-

dents, tot estructurant els resultats en una taula per a cada eix, en què es destaquen els 

punts febles i els punts forts detectats en cada àrea. És a partir d’aquests resultats que es 

planificaran les accions que cal dur a terme. 

 

PROMOCIÓ DE POLÍTIQUES DE GÈNERE 

PUNTS FORTS PUNTS DE MILLORA 

Existència d’una regidoria responsable de 
les temàtiques d’igualtat. 

Pressupost de l’àrea d’igualtat l’any 2016: 
11.500€.  

El 0,1% del pressupost municipal (pressu-
post total de l’Ajuntament 
d’11.214.068,16€). 

Existència d’una tècnica d’igualtat en funci-
ons, amb formació especialitzada en l’àm-
bit. 

No reconeixement formal de la tècnica 
d’igualtat en l’organigrama corporatiu. 

Funcions de la tècnica d’igualtat en funci-
ons definides i explicitades. 

Dedicació parcial de la tècnica d’igualtat a 
l’àrea. 

Àrea d’igualtat organitzada en línies estra-
tègiques que aglutinen les diferents inter-
vencions i actuacions realitzades en 
aquest àmbit. 

Manca d’un Pla d’igualtat i d’una diagnosi 
prèvia que permeti una millor sistematitza-
ció de les polítiques d’igualtat. 

Nombroses actuacions coordinades des de 
l’àrea d’igualtat, joventut, salut, comunica-
ció i serveis socials adreçades a diferents 
sectors de la població (gent gran, escoles, 
instituts, dones adultes, etc.). 

Cert desconeixement de les actuacions du-
tes a terme per l’àrea d’igualtat. 

Necessitat d’incrementar l’efectivitat de la 
difusió. 

Majoria del personal tècnic i polític entre-
vistat, enquestat o que ha participat de 
grups de discussió valora necessària la im-
plantació d’un Pla d’igualtat. 

Cert desconeixement sobre el que és un 
Pla d’igualtat i les seves implicacions a ni-
vell de les diferents àrees municipals. 

Elaboració del Pla d’igualtat precedida 
d’una Primera Jornada de Dones, que ha 
permès la realització d’un pre-diagnòstic. 

Escassa gestió transversal del gènere, 
amb manca d’implicació i sensibilització 
d’altres àrees municipals. 

Servei comarcal d’informació i atenció a 
les dones (SIAD Maresme). 

Temps i cost de desplaçament al SIAD 
Maresme, que podria ser un obstacle per a 
les dones de Premià de Dalt. 

Comunicació corporativa implicada amb la 
equitat de gènere i els drets lgbti. 

Manca de sistematització en l’ús del llen-
guatge inclusiu, incorrent amb freqüència 
en l’ús del genèric masculí. 
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Formació específica en temàtica lgbti adre-
çada a la totalitat del personal i equip de 
govern de l’Ajuntament. 

 

Consciència de la necessitat d’intervenir, a 
nivell d’igualtat, en diferents àrees munici-
pals per part del personal enquestat. 

 

Taula 23: Síntesi eix "Promoció de polítiques de gènere" 

  

ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

PUNTS FORTS PUNTS DE MILLORA 

Existència d’un protocol coordinat de pre-
venció  i actuació davant de situacions de 
violència masclista que inclou serveis soci-
als, cossos de seguretat, ABS, escoles i 
instituts, joventut. 

Circuits d’actuació del protocol de violència 
masclista clarament definits per a cada 
àrea d’intervenció. 

Alguns dels agents que integren el proto-
col, atès que no treballen habitualment 
amb violència masclista, tenen poc  “re-
frescats” els circuits d’actuació. 

Existència d’una comissió de seguiment i 
revisió del protocol. 

Comissió que conforma el Protocol poc di-
nàmica i operativa. 

Primera acollida, assessorament, valoració 
del risc i tramitació de recursos socials i 
econòmics a víctimes de violència en el 
mateix municipi, a través de serveis soci-
als, o Mossos d’Esquadra en el seu de-
fecte. 

El SIE o servei especialitzat de referència 
està ubicat en un altre municipi (Mataró), 
amb el temps i cost de desplaçament que 
això implica. 

Existència d’un servei d’intervenció especi-
alitzada de referència (SIE Maresme). 

A les enquestes realitzades, elevada per-
cepció d’existència de discriminació de gè-
nere i a persones el lgbti en alguns àmbits.  

Àmplia activitat preventiva a les escoles i 
instituts del municipi, prèviament planifi-
cada i coordinada amb els tutors/es esco-
lars. 

A les enquestes realitzades, substancial di-
ferència pel que fa a la percepció de la dis-
criminació per part de les dones i per part 
dels homes: necessitat d’implementar acti-
vitats de sensibilització que incrementin la 
capacitat de la població masculina de de-
tectar la discriminació. 

Àmplia activitat preventiva i sensibilitza-
dora en espais municipals i públics, adre-
çada a població diana i a franges d’edat di-
verses. 

El protocol contra les violències masclistes 
de Premià no contempla la violència lgtbi-
fòbica ni la violència entre parelles del ma-
teix sexe. El municipi tampoc compta amb 
una protocol específic per a aquest tipus 
de violències. 

Nombroses campanyes gràfiques de sen-
sibilització i prevenció. 

Necessitat de millorar la sistemàtica de re-
collida de dades relatives a violència mas-
clista per part dels diferents servies i àrees 
intervinents. 
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Aprofundiment en un aspecte específic de 
la violència: el maltractament a persones 
grans. Organització de formacions i activi-
tats preventives. 

Absència de protocols específics davant 
del bullying escolar sexista, homòfob i 
transfòbic. 

Formació específica adreçada als agents 
que intervenen en el protocol contra la vio-
lència masclista. 

 

Taula 24: Síntesi eix "Eradicació de la violència masclista" 

 

REPARTIMENT DELS TREBALLS, USOS DEL TEMPS I PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍ-
TICA DE LES DONES 

PUNTS FORTS PUNTS DE MILLORA 

Existència de serveis i equipaments que 
donen suport a persones que realitzen tas-
ques de cura i atenció a les persones. 

Absència d’estudis, campanyes i d’altres 
iniciatives públiques relacionades amb els 
usos del temps. 

Important participació de les dones en les 
activitats de recerca de feina i de formació 
ocupacional. 

Inferior taxa d’ocupació i major taxa d’atur 
entre les dones de Premià que entre els 
homes. 

Existència de 2 entitats de dones en el mu-
nicipi: l’Associació de Dones de Dalt i la 
Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns 
i Veïnes de Santa Maria i Santa Anna-Tió. 

Les dones ostenten la presidència del 
17,8% d’entitats dels municipi, enfront del 
82,2% ostentades per homes. 

Important tasca d’apoderament de les do-
nes en les associacions de gent gran del 
poble. 

Absència d’entitats o d’organitzacions de 
caire activista-feminista orientades a la 
transformació social de les desigualtats de 
gènere. 

Presència de dones i homes equilibrada en 
la presidència dels AMPAs de les diferents 
entitats educatives del poble. 

Les dones són minoria en l’equip de go-
vern de Premià de Dalt i absents en l’opo-
sició; en contrast amb l’elevada presència 
de dones treballant a l’Ajuntament (la ma-
joria de les quals són laborals). 

Taula 25: Síntesi eix "Repartiment dels treballs, usos del temps i participació sociopolítica de les dones" 

 

COEDUCACIÓ I PRODUCCIÓ CULTURAL DE LES DONES 

PUNTS FORTS PUNTS DE MILLORA 

Comissió 0-6 que ha treballat aspectes co-
educatius. 

Manca de formació específica en coeduca-
ció i igualtat de gènere adreçada a mestres 
i professorat. 

Comissió específica al Consell escolar del 
CEIP Marià Manent. 

Manca de figura referent en coeducació als 
centres educatius. 

Diverses intervencions amb perspectiva de 
gènere en l’organització dels patis i pràc-
tica esportiva. 

Absència de protocols específics davant 
del bullying escolar sexista, homòfob i 
transfòbic. 
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Tallers d’educació emocional, prevenció de 
relacions abusives i sexualitat organitzats 
a tots el cicles dels centres educatius pú-
blics, adreçats a alumnat i equip de tuto-
ries. 

Manca d’informació sobre la política coe-
ducativa dels centres educatius privats. 

Punt d’informació jove amb participació 
equilibrada de noies i nois. 

Perfil marcat pel gènere en funció del tipus 
d’activitats organitzades pel PIJ (noies acti-
vitats creatives, nois lúdiques i esportives). 

PIJ La Flexta com espai privilegiat per a 
consultes relatives a la igualtat, la violència 
i la sexualitat per part del jovent. 

Escàs ús del PIJ La Flexta pel que fa as-
sessorament i consultes de tipus cultural. 

Nombroses iniciatives culturals organitza-
des pel municipi adreçades al reconeixe-
ment i a la visibilització del paper de les 
dones en la cultura. 

Escàs ús del PIJ La Fletxa per part del jo-
vent de certes franges d’edat i de barris di-
ferents a Santa Anna – Tió. 

Presència equilibrada de dones en la ges-
tió d’equipaments culturals municipals. 

Manca de dades desagregades per sexe 
relatives a les consultes realitzades per jo-
ves al PIJ La Fletxa. 

Taula 26: Síntesi eix "Coeducació i producció cultural de les dones" 

 

DISSENY URBÀ I DEL TERRITORI 

PUNTS FORTS PUNTS DE MILLORA 

Existència d’un Pla de Barris que contem-
pla un eix de gènere. 

Estructura territorial afavoridora de la des-
connexió entre barris del municipi. 

Diverses accions que afavoreixen l’ús 
d’equipament públics per part de les do-
nes. 

Característiques sòcio-demogràfiques sig-
nificativament diferents entre barris. 

Incorporació de la mirada de les dones en 
la valoració del disseny urbà. 

Punt negre per a la circulació segura i cò-
moda de noies i dones al Torrent Santa 
Anna. 

Existència d’un bus interurbà que connecta 
els diferents barris de Premià de Dalt i Pre-
mià de Mar. 

Detecció d’assetjament sexista, verbal i 
gestual, al carrer (Barri Santa Anna – Tió). 

Existència d’un autobús nocturn adreçat a 
joves que connecta amb la zona d’oci de 
Mataró. 

Autobús nocturn que s’anuncia associat 
amb una discoteca assenyalada per la 
seva publicitat sexista. 

Autobús que connecta els diferents barris 
(C-14) gratuït per a gent gran, persones 
amb discapacitat i menors de 18 anys. 

Necessitat de comptar amb un servei de 
transport públic que connecti els diferents 
barris tipus “llançadora”. 

                                                                                                        Taula 27: Síntesi eixi "Disseny urbà i del 

territori" 
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PROMOCIÓ DE LA SALUT DE LES DONES I DE LES PERSONES LGBTI 

PUNTS FORTS PUNTS DE MILLORA 

Diversos consultoris locals que abasten els 
diferents barris de la població. 

Els programes psico-educatius compten 
amb una participació masculina gairebé 
nul·la. 

Programes de formació adreçats a perso-
nes cuidadores. 

Escassa atenció a la salut de les persones 
cuidadores així com als riscos específics 
de les dones que realitzen doble jornada. 

Diversos programes d’educació sanitària. Manca de formació específica en salut i 
gènere així com en salut i persones lgbti. 

Programa comunitari adreçat a dones 
“Aprèn a estimar-te”. 

Dificultats estructurals (ràtio pacients) per 
abordar situacions complexes com violèn-
cia masclista o abusos sexuals des de 
l’atenció primària. 

Atenció a la salut sexual i reproductiva 
descentralitzada, oferta al centre d’atenció 
primària. 

Horaris dels cursos d’educació maternal 
que dificulten l’assistència de les parelles 
de dones embarassades. 

Diversos programes d’educació sexual i de 
consell reproductiu i contraceptiu adreçats 
a joves i a dones. 

Coneixement del nou protocol sobre accés 
a tècniques de reproducció assistida per 
part del personal de l’ASSIR. 

Oferta d’educació maternal i post-part al 
centre d’atenció primària. 

Baixa participació d’homes als cursos 
d’educació maternal i gairebé nul·la als de 
postpart. 

Elaboració de diagnòstics barrials sobre 
l’estat de salut, amb enfocament interdisci-
plinari. 

Necessitat de millorar els mecanismes de 
coordinació amb el CSMIJ de referència. 

Existència del programa comunitari “Salut i 
escola”. 

Marcada diferència pel que fa al sexe i l´ús 
d’instal·lacions municipals esportives. 

Existència de diferents recursos i progra-
mes socials/sanitaris/assistencials adre-
çats a gent gran. 

Necessitat de continuar implementant me-
sures que potenciïn la pràctica de l’esport 
femení. 

Diverses iniciatives municipals adreçades 
a promoure la pràctica de l’esport entre les 
dones. 

 

Iniciatives de sensibilització per tal d’eradi-
car l’lgbtfòbia a l’esport. 

 

Taula 28: Síntesi eix "Promoció de la salut de les dones i de les persones lgtbi" 
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ANNEX 2: PERFIL DE LES PERSONES ENQUESTADES 

Han participat en l’enquesta 61  persones de l’Ajuntament (42 dones, 18 homes i 1 persona 

que es defineix com “altre”), tant personal polític com treballadores i treballadors. A continu-

ació es detalla el perfil dels i de les participants: 

 

Gràfic 45: Sexe de les persones enquestades 

 

Gràfic 46: Edat de les persones enquestades 
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Gràfic 47: Antiguitat (anys) a l'Ajuntament de les persones enquestades 

 

Gràfic 48: Àrea/Departament/Servei al qual s'adscriu el personal enquestat 
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