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1. PRESENTACIÓ 

Des de la creació de la Regidoria d’Igualtat a l’inici d’aquesta darrera legislatura, l’any 2019, 

per l’Ajuntament de Moià ha estat una prioritat desplegar, partint de l’experiència acumulada 

els darrers anys, un conjunt de polítiques d’igualtat de gènere amb l’objectiu de promoure la 

igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes. 

Aquest I Pla d’Igualtat de gènere és el fruit d’aquesta voluntat treballada des de tots els 

agents locals, entitats i ciutadania de Moià i pretén ser l’instrument que ens permeti fixar els 

reptes de futur de la nostra vila en matèria d’igualtat i traçar una estratègia compartida, en 

base al treball transversal, per tal d’avançar en la igualtat real i efectiva de totes i tots. 

Amb l’elaboració d’aquest Pla pretenem, no només seguir treballant per augmentar la 

sensibilitat del conjunt de la ciutadania i del propi ajuntament envers la igualtat de gènere, 

sinó també consolidar les bases de la transversalitat i la interseccionalitat, per tal que el 

conjunt de les polítiques municipals incorporin la perspectiva de gènere en totes les seves 

accions: des de l’urbanisme o la mobilitat, fins a les polítiques de joventut, educació o 

civisme. 

Les polítiques d’igualtat per als propers anys continuaran tenint, com a eix central, 

l’erradicació de la violència masclista, una xacra encara massa present tan en l’espai públic 

com en el privat. És vital seguir treballant en l’atenció a les dones víctimes de violència 

masclista i als seus fills i filles, i establir aquells protocols necessaris per garantir l’accés a 

les polítiques públiques i a l’exercici del dret fonamental de viure una vida lliure de violència 

masclista. 

Aquest I Pla d’Igualtat de gènere de la ciutadania ha de ser, doncs, un instrument compartit 

que ens ha de permetre posar al centre de les polítiques municipals la garantia dels drets 

essencials de les dones, la transformació dels entorns quotidians, l’impuls de la coeducació 

a les nostres escoles, i la coresponsabilitat en les tasques de cura, per tal de poder avançar 

en la consolidació d’una vila més equitativa i lliure de violències i de tot tipus de 

discriminacions. 

 

Laia Bonells i Oliver 

Regidora de Polítiques d’Igualtat i Diversitat de Gènere 
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2. INTRODUCCIÓ 

Les polítiques públiques d’igualtat han de posar de manifest les diferències de gènere i 

les seves conseqüències en tots els àmbits de la vida de les persones, establint mecanismes 

per erradicar-les i assegurar la igualtat efectiva entre homes i dones.  

Per a treballar per a la igualtat de gènere en les polítiques municipals és necessari 

incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal, la qual cosa suposa 

l’anàlisi sistemàtica de les estructures i mecanismes que contribueixen a perpetuar les 

relacions desiguals, així com la incorporació de canvis en l’àmbit estratègic i operatiu que 

permetin al conjunt del municipi avançar cap a una situació de major equitat i justícia. 

Perquè aquesta mirada transversal sigui realment explicativa de la complexitat de la realitat i 

identifiqui estratègies eficaces, és necessari que la perspectiva de gènere s’encreui també amb 

la perspectiva interseccional. Aquesta mirada permet estudiar, entendre i respondre a les 

discriminacions que pateixen les dones, no només pel fet de ser dones, sinó també com a 

conseqüència de la seva ètnia, procedència, classe social, edat, diversitat 

funcional, i/o de tenir una sexualitat, una identitat i expressió de gènere no 

normativa. 

La mirada transversal pressuposa també mecanismes específics de promoció de la igualtat. 

Per una banda, és fonamental promoure l’estratègia d’apoderament com a eina vital 

perquè les dones puguin guanyar poder –individual i col·lectiu− i capacitat per prendre 

decisions en totes les esferes que afecten la seva pròpia vida: econòmica, política, social i 

personal. 

El I Pla d’Igualtat de Gènere de Moià presenta, doncs, una estratègia local orientada a la 

consecució d’una igualtat de gènere real i efectiva.  

El document que es presenta a continuació es divideix en tres parts principals. Una primera 

part de diagnosi de gènere que permet conèixer l’estat de la qüestió pel que fa a les 

polítiques municipals de gènere en relació a diversos àmbits i que s’estructura entorn de sis 

eixos: 

1. Compromís amb la igualtat de gènere 

2. Acció conra les violències masclistes 

3. Drets, salut i qualitat de vida 

4. Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària 

5. Reformulació dels treballs i dels temps 

6. Reconeixement del lideratge i la participació de les dones 
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Cal mencionar que els eixos que es contemplen al Pla no corresponen necessàriament als 

departaments o àrees de treball de l’Ajuntament, sinó que responen a una ordenació de 

continguts per blocs temàtics que s’han construït a partir de la informació recollida.  

A partir d’aquesta avaluació i diagnosi de gènere, es presenta la segona part del document, 

que consisteix en un Pla d’Acció en què s’estableixen uns objectius i línies d’actuació 

que hauran de guiar l’acció municipal. Per facilitar la seva implementació, les línies 

d’actuació es concreten en indicadors i un calendari orientatiu, a més a més d’identificar els 

departaments responsables de la seva implementació. 

Per últim, la tercera part del document consta d’una estratègia d’implementació per al 

període de vigència del Pla, on s’establiran, a més, els espais de coordinació i seguiment del 

Pla. 

L’elaboració d’aquest document ha estat possible gràcies a la participació del personal tècnic i 

polític del Consistori, així com de la ciutadania de Moià. Dirigim un especial agraïment a les  

impulsores i coordinadores del procés. 
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3. MARC CONCEPTUAL, LEGAL I NORMATIU DE LES 

POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE 

Les administracions locals tenen un rol central en la promoció i implementació de les 

polítiques d’igualtat de gènere. El paper del món local és primordial per a promoure societats 

més igualitàries i respectuoses i, per la seva proximitat amb la ciutadania, els ens locals se 

situen en un lloc privilegiat en la promoció de la igualtat de gènere. 

El marc polític i normatiu avala, promou i orienta aquestes polítiques d’igualtat 

de gènere, que tenen un llarg recorregut, i s’han desenvolupat a diversos nivells gràcies a la 

incidència constant dels moviments de dones i feministes. 

A l’àmbit internacional, l’ONU ha tingut un rol central a través de la celebració de les 

Conferències de la Dona (la primera, el 1975) i el desenvolupament d’instruments cabdals 

com la Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona 

(CEDAW) del 1979. Un punt de màxima inflexió de les polítiques d’igualtat de gènere a nivell 

internacional va ser la IV Conferència Mundial de la Dona celebrada a Beijing l’any 1995, en 

què es va aprovar de forma unànime la Plataforma d’Acció i es va incorporar el gender 

mainstreaming (transversalització de gènere) com a mecanisme d’actuació, cosa que va 

suposar un gran canvi en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat. Des del nivell 

internacional, passant pel desenvolupament de la normativa europea i estatal, s’arriba al 

context català, el qual també compta amb un marc sòlid de polítiques d’igualtat de gènere.  

La Llei Orgànica 6/2006, del 19 de juliol, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 

reconeix la competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere a la Generalitat de 

Catalunya. Un pas central va ser l’aprovació de la Llei 5/2008 del dret de les dones per a 

l’erradicació de la violència masclista, situant aquesta qüestió com a prioritària a l’agenda 

política i introduint importants novetats a nivell conceptual. Més recentment, l’aprovació de 

la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva entre dones i homes facilita un marc normatiu global de les 

polítiques d’igualtat de gènere a Catalunya, fixant l’obligatorietat dels poders públics 

d’eliminar qualsevol forma de discriminació i de vetllar per a una igualtat real.  
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4. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL I PLA D’IGUALTAT 

DE GÈNERE  

4.1 Objectius 

L’objectiu principal del Pla Local d’Igualtat de gènere de Moià és definir un conjunt 

integrat i sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que les dones i els 

homes del municipi puguin assolir el seu màxim potencial i participar en tant 

que ciutadans i ciutadanes sense que es doni cap discriminació per raó de 

gènere. 

A partir d’aquest objectiu, es defineixen quatre objectius específics: 

Objectiu específic 1. Elaborar un diagnòstic de la situació de les polítiques 

municipals des de la perspectiva de gènere. 

Objectiu específic 2. Aprofundir en el compromís polític per impulsar 

polítiques d’igualtat de gènere des de l’Ajuntament. 

Objectiu específic 3. Promoure la transversalització de les polítiques de 

gènere. 

Objectiu específic 4. Plantejar una proposta integrada i sistemàtica de polítiques i 

actuacions municipals orientades a l’assoliment de la igualtat de gènere i 

l’empoderament de les dones. 

4.2 Metodologia i fases del procés 

L’elaboració del Pla Local d’Igualtat de Gènere de Moià s’ha realitzat en quatre fases: 

 

Figura 1. Fases del procés d’elaboració del Pla Local d’igualtat de gènere de Moià. Elaboració pròpia. 
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Per a l’elaboració del Pla, s’han combinat diverses tècniques de treball i estratègies 

metodològiques amb l’objectiu de fer una anàlisi detallada basada en processos 

participatius. Aquestes ha estat les següents:  

- Creació d’un Grup de Lideratge amb personal de l’Ajuntament que tinguin un 

elevat nivell de responsabilitat de diverses àrees. Aquest grup s’ha convocat i reunit 3 

vegades al llarg del procés d’elaboració del Pla. 

- Anàlisi documental de memòries, estadístiques, informes, materials de difusió i 

altra informació. 

- Entrevistes en profunditat a sis persones amb coneixement de l’evolució de les 

polítiques d’equitat de gènere desenvolupades al municipi (personal tècnic i polític del 

Consistori i ciutadania). 

- Grups de participació amb el personal tècnic de l’Ajuntament i amb la ciutadania. 

Aquests grups s’han realitzat a la fase de diagnosi. 

- Lliurament de fitxes per tal de recollir propostes pel pla d’acció. 

4.2.1 Fase de diagnosi 

L’objectiu principal de la diagnosi és el de conèixer la situació en què es troba la igualtat entre 

homes i dones al municipi i, d’aquesta manera, veure quines són les necessitats 

específiques a tractar.  

Aquesta informació s’ha obtingut tant mitjançant una anàlisi documental de material relatiu 

a la igualtat de gènere facilitat tant l’Ajuntament de Moià, com a través de la realització de les 

entrevistes en profunditat (veure model a l’Annex II) i dels dos grups de participació. 

Als grups de participació de la fase de diagnosi hi van participar un total de 19 persones (9 al 

grup tècnic -7 dones i 2 homes concretament- i 10 al grup de ciutadania, -7 dones i 3 homes-). 

4.2.2 Fase del pla d’acció 

A la fase del Pla d’Acció es desenvolupen les accions que s’hauran de desenvolupar en el 

període de vigència del Pla. Aquestes accions sorgeixen de la diagnosi prèvia i de les 

aportacions de la ciutadania i l’equip tècnic de l’Ajuntament de Moià, totes elles validades pel 

Grup Motor o Grup de Lideratge. 

Les accions que s’hi contemplen es troben codificades a partir de les línies estratègiques que 

estructuren el Pla i inclouen indicadors per tal de poder valorar la seva implementació, així 

com una proposta de calendari i unes àrees responsables del seu desplegament. 
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4.2.3 Fase d’implementació 

En aquesta fase, s’estableix la forma com s’haurà d’anar avaluant i fent el seguiment del Pla. 

Incloure aquesta fase resulta summament necessari per tal d’assegurar un bon funcionament 

del Pla i una bona implementació del mateix, ja que estableix les responsabilitats de les 

persones designades a realitzar aquest seguiment i, a més, estableix la periodicitat de les 

reunions que s’hauran de realitzar. Per tal d’establir aquest sistema de seguiment, es va dur a 

terme una reunió amb el Grup Motor, que va acordar i validar la proposta presentada per 

part de la Consultora Surt. 
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5. DIAGNOSI DE GÈNERE 

A partir de la informació recollida durant la fase de diagnosi, es presenta aquest apartat en 

què es duu a terme una anàlisi que permet veure les necessitats i/o prioritats de 

cada àmbit, de manera que puguin treballar-se al Pla d’Acció del Pla Local d’Igualtat de 

Gènere de Moià (2021-2024). 

5.1 Context demogràfic 

El municipi de Moià és la capital de la comarca del Moianès i té una superfície de 

75,31km2, situat geogràficament al centre de la comarca, envoltada per la costa de la Creu 

(832 metres) i la del Salgot (852 metres), i a 52km de la ciutat de Barcelona.  

Pel que fa a l’estructura demogràfica del territori, la població empadronada al municipi ha 

passat de 5.713 habitants l’any 2010 a 6.383 habitants l’any 2020. D’aquestes, 3.281 són 

homes i 3.102 són dones. 

Respecte a la distribució de la població per grups d’edat, podem veure com la base de 

la piràmide poblacional és més estreta que el cos central seguint així el patró de les societats 

occidentals contemporànies, tot i que és una dimensió prou important. També podem 

comprovar com en els grups d’edat més avançada la proporció de població femenina és major 

contràriament als grups d’edat adulta jove en què la proporció s’inclina més cap a la població 

masculina. 

 

Gràfic 1. Piràmide de població de Moià. Any 2020. Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel 
Programa HERMES. 
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Del cens total d’habitants, 798 són estrangers, principalment amb nacionalitats de Mali, 

Índia, Romania, Equador i Uruguai. 

5.2 Compromís amb la igualtat de gènere 

A Moià, tot i ser un municipi petit, ja s’han començat a desenvolupar accions relacionades 

amb la promoció i sensibilització vers l’equitat (des de l’any 2017). Aquestes accions se 

centren especialment en la commemoració de les diades del 8 de març i el 25 de novembre.  

Una de les fites més importants a remarcar, és la creació de la Regidoria d'Igualtat i 

Diversitat de Gènere amb la que es pretén impulsar les polítiques d'igualtat de gènere dins 

del municipi d’una forma més àgil i que permetrà dotar-se de recursos propis. 

 

Recursos tècnics i econòmics 

La creació de la Regidoria d'Igualtat i Diversitat de Gènere és un pas important pel 

municipi, ja que facilitarà el desenvolupament d’accions en matèria d'igualtat de gènere i 

erradicació de les violències masclistes, encara que avui dia no es compti amb tots els 

recursos tècnics necessaris. Actualment, és la tècnica de l'Àrea d’Atenció a les Persones la que 

s'encarrega d'assumir les tasques de la Regidoria juntament amb Serveis Socials, però no es 

disposa d'un/a tècnic/a d'igualtat que pugui dedicar-se totalment a aquestes funcions pel que 

es fa imprescindible la incorporació d'aquesta figura al més aviat possible. 

De manera molt positiva, hi ha una gran col·laboració amb la resta de regidories, 

especialment amb la de Joventut, on es denota una gran implicació i motivació per part del 

personal tècnic quant a participació en matèria d'igualtat de gènere. Cal destacar la 

incorporació recent d'un tècnic auxiliar a l'àrea de Joventut que es dedica a dinamitzar 

activitats amb els instituts des d'on es treballa molt la inclusió de contingut amb perspectiva 

de gènere. 

Pel que fa als recursos econòmics, en els seus inicis, la Regidoria d'Igualtat i Diversitat 

de Gènere havia rebut únicament subvencions per part de la Diputació, però aquest 2021 

tindrà la seva primera partida pressupostària que serà de 4.000€ al capítol 2 i 2.000€ al 

capítol 4, per tal de fer front a emergències concretes com, per exemple, allotjaments per 

dones víctimes de violència masclista. 
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Accions desenvolupades 

Pel que fa a la formació del personal del Consistori, no s'ha portat a terme cap formació en 

matèria d'igualtat de gènere fins al moment, però es destaca la motivació del personal tècnic 

per participar-hi si s'organitzessin. 

Tampoc hi ha cap Consell Municipal de Dones format el dia d'avui, però sí que hi ha una 

"taula d'entitats" per tal que l'Ajuntament pugui comunicar-se de forma fluïda amb les 

entitats socials del municipi. Aquesta taula, permet també establir sinergies amb les entitats 

feministes del municipi com l'Associació Cultura de la Dona Moianès i d'altres 

vinculades a l'educació i creixement personal de joves i infants com l'Associació Gatzara 

Lleure Moianès o el CAU1. 

Es reben sensacions diferents respecte al nivell de col·laboració entre Ajuntament i entitats, 

així com l'Ajuntament considera que existeix una bona xarxa de comunicació i coordinació 

amb les entitats més participatives del municipi, les entitats del territori expressen que 

encara es poden establir molts més canals de coordinació i fomentar, encara més, la 

participació de les entitats i associacions del municipi en les diverses activitats i accions 

desenvolupades.  

Tot i així, és cert, i així es destaca al treball de camp, que es porten organitzant en coordinació 

amb les entitats municipals i l’Ajuntament, diferents activitats per la commemoració de 

diades internacionals com el 8 de març (Dia Internacional de les Dones) o el 25 de novembre 

(Dia Internacional Contra la Violència Masclista)2. 

Al voltant del 8 de març, les accions desenvolupades i de les que hi ha registre documental 

han estat les següents (al treball de camp es manifesta que ja es desenvolupaven accions 

abans de 2018, però no estan documentades): 

Programa de l’any 2018: 

- Lectura d’un primer manifest a càrrec de la regidora de l’Ajuntament de Moià, Montse 

Ferrer, seguit de la lectura del manifest realitzat per alumnes de 1r d’ESO de l’Institut 

Moianès.  

                                                        
1 Tot i que no formen part de la taula d’entitats, a nivell de col·lectius feministes al territori cal, també, 
destacar l’existència del Comitè Feminista del Moianès. 
2 Per a més detalls sobre els actes al voltant del 25 de novembre, veieu l’apartat 5.2.3 Acció contra les 
violències masclistes. 
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- Col·loqui portat a terme per Cultura de la dona “Explorem els prejudicis” amb 

intervencions de diverses professionals que treballen en camps laborals estereotipats 

com a masculins. 

- Cant col·lectiu de “#ladonaquejovullser“ a càrrec de La rateta ja no escombra 

l’escaleta”  

- Pica-pica.  

 

Programa de l’any 2019: 

- Inauguració de l’exposició de fotografies “Vam lluitar... i continuem lluitant” amb 

testimonis de dones que van treballar al tèxtil de Moià.  

- Lectura del manifest elaborat per joves de l’IES 

Moianès. 

- Recital poètic “Amb ulls de dona” a càrrec d’Alícia 

Arisa i Baltasar Fonts.  

- Mostra “Dones importants”, elaborada pels 

alumnes de 4t de l’Escola Pública Josep Orriols i 

Roca. 

- Exposició de pintures “Dona”, a càrrec del 

col·lectiu Reivinc[Art] Artistes pels drets socials, 

per donar visibilitat a les dones en tots els àmbits.” 

Imatge 1. Cartell del 8M de 2019.  
Proporcionat per l'Ajuntament de Moià. 

 

 

Programa de l’any 2020: 

- Taller de serigrafia feminista “el gènere és un parxe” a l’Espai Jove La Pólvora. A 

càrrec d’Embrutafils i Madame Tornado.  

- Hora del conte “Disfressant l’elefant” amb Marta Esmarats, una sessió de contes sobre 

estereotips de gènere. 

- Sessió de poesia dedicada a les dones “Si fossis terra”, musicada i recitada per 

Baltasar Fonts, Sara Parés i Perepau Ximenis.  
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- Jornada emmarcada en el Dia Internacional de les Dones a la plaça del CAP i 

organitzada per l’AEIG Amadeu Oller (El Cau): Jocs de cucanya; xerrada sobre la 

dona; lectura del manifest i després berenar; música en directe i activitats de reflexió 

permanents durant tota la jornada. 

- Representació i debat “El rol de la dona en la 

funció educativa”. A càrrec de Forn de teatre 

Pa’tothom. Org. AMPA INS Moianès. Amb la 

col·laboració de la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament.  

- Tertúlia sobre la novel·la “El conte de la serventa”, 

de l’escriptora Margaret Atwook, a càrrec de Marià 

Baqués. Club de lectura de novel·la, obert a 

tothom.  

 
Imatge 2. Cartell del 8M de 2020.  

Proporcionat per l'Ajuntament de Moià. 

 

Cal mencionar també que s'ha dut a terme, des de l'any 2017, la commemoració del Dia de 

l'Orgull LGTBI, amb diferents accions com la col·locació de la bandera LGTBI+ al balcó de 

l'Ajuntament i missatges de suport a les xarxes socials i també l'adhesió, el 2019, a la 

"Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+", el 28 de juny, 

aprovada per unanimitat en la sessió Plenària Ordinària de la Diputació de Barcelona. 

5.3 Acció contra les violències masclistes 

L'Ajuntament de Moià, actualment, no disposa de cap Protocol aprovat per tal de prevenir 

violències masclistes al municipi tot i que sí que s'han realitzat diverses accions per 

sensibilitzar, informar, prevenir i actuar contra el sexisme en espais públics 

d'oci i festes durant l'any 2020. 

 

El 29 de febrer de 2020, durant la festivitat de Carnestoltes, es va celebrar una festa amb una 

rua amb comparses i una festa amb discjòquei a la nit a l'Espai Cultural Les Faixes. Amb el 

suport de la Diputació de Barcelona es va implementar un Punt Lila per tal d'oferir 

informació i servir de referent en cas que es produís alguna agressió. Es va muntar una carpa 

atesa per dues persones i es va repartir diferent material com braçalets contra les violències 

masclistes, adhesius, fulletons, cartells a més de material de prevenció com kits de plaer i 

preservatius masculins i femenins. 
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Aproximadament 200 persones es van apropar al Punt Lila (155 dones i 38 homes) i es van 

repartir 150 flyers, 300 polseres, 10 xapes, 35 adhesius, 50 preservatius masculins, 10 

preservatius femenins i 10 lubricants. En general, el Punt Lila va tenir una molt bona acollida 

i es van rebre comentaris positius i agraïments per la seva l'organització. Es reporta que, 

afortunadament, no es va registrar cap incident per agressió sexista ni LGTB-fòbica. 

 

El 14 d'agost de 2020, per la Festa Major del municipi, es va instal·lar de nou el Punt Lila, 

aquesta vegada a la plaça del CAP, i a través de l'empresa Plataforma de Comunicació S.L., 

des de l'Ajuntament es va treballar una campanya de civisme i van incorporar, de nou, el 

material informatiu i de prevenció anterior al Punt Lila. 

 

En aquest cas, el servei va comptar amb 2 equips (un total de 4 persones), un itinerant i un a 

la carpa, format per dues psicòlogues, una educadora social i una dinamitzadora social. A la 

carpa es va fer ús d'un marc de fotografies facilitat per la Plataforma de Comunicació amb els 

hashtags #NoésNo, #NomésSíÉsSí, #StopViolènciaMasclista, #OrgullLGTBI, #PuntLila. 

 

De nou, la iniciativa va tenir molt bona acollida, especialment entre joves, i es van rebre 

comentaris de dones que manifestaven que la presència del Punt Lila i del servei itinerant les 

feia sentir més segures. No es van registrar agressions sexistes ni LGTB-fòbiques. 

 

Les atencions als casos de violència masclista s'han gestionat històricament des de 

Serveis Socials junt amb el SIAD del Moianès (el SIAD de referència). Tanmateix, abans de 

l’existència del SIAD del Moianès, hi havia un Punt d’Informació a les Dones i, previ a això, 

l’Ajuntament estava adherit al Servei del Consell Comarcal del Bages (adherits al seu Protocol 

i amb el corresponent SIAD de referència). 

 

Actualment, no s'ha establert un circuit en aquest aspecte i els recursos que té l'Àrea de 

Serveis Socials de l'Ajuntament són bastant limitats de manera que, sovint, fan que els 

recursos cap a les dones víctimes de violència de gènere es demori. Els casos s’atenen en 

coordinació amb els Mossos d’Esquadra, la Policia local i el Consell Comarcal del Moianès. 

Cal tenir en compte, però, que està pendent d’aprovació el Protocol propi del Consell 

Comarcal del Moianès, al qual s’adherirà l’Ajuntament. 

 

El SIAD del Moianès (Servei d'Informació i d'Atenció a la Dona comarcal de referència) 

està actiu des del 2017 i proporciona atenció i assessorament als drets de les dones en els 

àmbits laboral, social, personal i familiar a més d’informació i assessorament jurídic i atenció 

psicològica per part de professionals especialitzades a dones en situació de violència de 
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gènere. Entre els anys 2017 i 2020 el SIAD ha rebut un total de 1.178 visites i s'ha atès a 277 

dones. D’aquestes 1.178 visites, 668 han estat per part de la ciutadania de Moià, és a dir, més 

de la meitat de les visites totals. 

Visites al SIAD del Moianès 
2017 2018 2019 2020 Total 

102 143 159 264 668 

Taula 1. Visites al SIAD del Moianès per part de la ciutadania de Moià. Elaboració pròpia a partir de les dades 
proporcionades per l'Ajuntament de Moià. 

Al treball de camp es remarca que, sent Moià un municipi tan petit on tothom es coneix, hi ha 

una tendència a intentar amagar les situacions de violència masclista i no acudir als Serveis 

Socials a denunciar-ho per por que tothom s'assabenti. A més, es denota l'instaurat "miratge 

de la igualtat3" entre la ciutadania. Tot i que des de Serveis Socials sí que es treballa per la 

sensibilització (dinàmiques familiars, rols parentals, equilibri del treball reproductiu i de 

cures...), per exemple, intervenint amb famílies (a través d’una educadora, del SIS, el SIAD, el 

CAP...). 

 

La vessant preventiva i de sensibilització s'ha desenvolupat principalment a través d'activitats 

emmarcades en el Dia Internacional de les Dones (8 de març) i en el Dia 

Internacional per l'Erradicació de les Violències Masclistes (25 de novembre). 

 

Respecte a les activitats organitzades pel Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències 

Masclistes (25 de novembre), les accions de les quals hi ha constància són les següents: 

Programa de l’any 2019: 

- Taller de pintura corporal a l’Espai Jove La Pólvora “com a eina d’empoderament i de 

reapropiació de les nostres cures”. A càrrec de Cinta Tort. 

- Representació de l’obra de teatre Indòmita, a càrrec de la companyia teatral Projecte 

Lilith, amb fòrum posterior. A l’Espai Cultural Les Faixes.  

- Lectura del manifest contra la Violència envers les Dones. A càrrec d’alumnes de 1r de 

Batxillerat de l’INS Moianès.  

                                                        
3 Entès com la idea generalitzada de què ja s’ha assolit la igualtat real i que, per tant, no cal 
desenvolupar mesures específiques per promoure l’equitat de gènere. 
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- Inauguració de l’exposició contra la Violència de Gènere “Reivindic [ART] Artistes 

pels drets socials” a la sala d’exposicions del Casal. 

- Taller de “Micromasclismes, què són?” a la Biblioteca municipal. A càrrec d’Antònia 

Guerrero.  

- Taller de Trap feminista “Rap-Gènere” a l’Espai Jove La Pólvora. A càrrec del grup 

“Las Vvitch”.  

 
 

Imatge 3. Cartell del 25N de 2019. Proporcionat per 
l'Ajuntament de Moià. 

Imatge 4. Cartell del 25N de 2020. Proporcionat per 
l'Ajuntament de Moià. 

 

Programa de l’any 2020: 

- Realització d’11 tallers de prevenció de l’assetjament sexual i les violències de gènere a 

l’Institut Moianès, a càrrec d’Eines Serveis Socioeducatius. Adreçat a l’alumnat de 3r i 

4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles formatius. 

- “Contes posats de cap per avall” amb Clara Gavaldà de la Cia Sgratta, per treballar la 

igualtat i trencar els estereotips establerts en els contes clàssics. Adreçat als alumnes 

de Cicle Inicial de primària, a l’Escola Pia. 

- Al 25N: minut de silenci en memòria de totes les víctimes de violències masclistes; 

lectura del manifest elaborat pels alumnes de 1r de Batxillerat de l’Institut Moianès. 

- Un comerç sense masclisme: L’Ajuntament lliura als comerços de Moià pins del 25N 

per als seus clients (des del 25 de novembre i fins a esgotar existències). 

- Exposició virtual ReivindicART contra la violència de gènere. 
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- “Contes posats de cap per avall” amb Clara Gavaldà de la Cia Sgratta, per treballar la 

igualtat i trencar els estereotips establerts en els contes clàssics. Adreçat als alumnes 

de Cicle Inicial de primària a l’Escola Josep Orriols i Roca. 

- Taller online “Connectem-nos. Prevenció de l’assetjament a les xarxes”, a càrrec de 

l’entitat TRAMA. 

- Concurs “Crea la teva mascareta inspirada en el 25N. Protegim-nos contra el 

masclisme” 

 
 

Per part del Consell Comarcal del Moianès també s'han organitzat diverses actuacions 

en matèria preventiva i de sensibilització al municipi de Moià, des d'un cicle de xerrades sota 

la temàtica "Les dones podem" a una campanya d'igualtat ambientada en la diada i la 

llegenda de Sant Jordi el 2017. El 2018, es van organitzar més activitats i xerrades en el 

context de les diades internacionals a més d'una formació en llenguatge inclusiu pels 

professionals del Consell Comarcal.  

 

Es destaca al treball de camp, especialment per part de les entitats feministes, la necessitat de 

treballar tenint en compte les dones migrades del municipi que solen quedar excloses de 

moltes de les activitats i serveis anomenats anteriorment. 

 

Finalment, el 2020, va crear un consultori online per a joves sobre sexualitat i identitats de 

gènere i es va donar assessorament a professionals comarcals en matèria d'igualtat.  

 

Per aquest 2021 es preveu la finalització de l'elaboració del Protocol i circuit per 

l'abordatge de les violències masclistes al Moianès i del I Pla d'Igualtat de Gènere 

del Moianès. 

 

5.4 Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària 

En la línia de la coeducació, l'Ajuntament de Moià ha portat a terme moltes accions 

enfocades a la prevenció de les violències masclistes, especialment entre els joves del 

municipi, sempre emmarcades en la celebració de les diades internacionals. 

 

L'any 2020, es van organitzar, durant els mesos de novembre a gener, 11 tallers de prevenció 

de l'assetjament sexual i les violències de gènere a l'Institut Moianès, a càrrec d'Eines Serveis 
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Socioeducatius i adreçats a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles formatius; 

a banda de les accions recollides en apartats anteriors. 

 

Per part del Consell Comarcal i durant el 2019, es van realitzar tallers de relacions saludables 

i de gènere i identitat, així com un concurs per votar un hashtag i difondre'l a les xarxes 

socials entre la població jove del municipi. El 2020, es van fer propostes de tallers online de 

la Diputació de Barcelona per a joves amb l’objectiu de treballar els rols de gènere en la 

música que escolten i la LGTB-fòbia, sexisme i discriminació als videojocs. 

 

Tot i així, al treball de camp es destaca la necessitat de fomentar la formació en matèria 

d'igualtat de gènere al professorat i equip directiu dels instituts i col·legis, ja que hi és 

manifesta la disconformitat d'una part de l'alumnat en aquest sentit, sobretot a l'hora 

d'abordar problemàtiques concretes quant a violència masclista i agressions sexuals en 

l'àmbit escolar. Quelcom que ha agafat encara més importància i rellevància arran d’una 

situació en què es va fer una denúncia social i pública, sumant-se a la iniciativa d’altres 

municipis, per tal de visibilitzar les situacions d’assetjament sexual que algunes alumnes i 

exalumnes van patir per part de diferents professors de l’institut i que van denunciar de 

manera anònima a través del compte d’Instagram “Per aquí no passem”. 

 

L’Ajuntament va posar a la disposició de les alumnes i exalumnes un servei d’atenció i 

assessorament que no va tenir gaire èxit, tal com s’ha comentat prèviament, la por de les 

noies a què tothom al municipi s’assabentés. Per altra banda, des de les entitats feministes 

també es va oferir suport a les noies que van manifestar haver patit assetjament per tal de 

poder oferir una via alternativa de denúncia i de suport. 

 

De manera molt positiva, l’Ajuntament està treballant activament en un projecte de 

Prevenció de l’assetjament escolar entre iguals portat a terme des del servei Activa’t, 

iniciat el 2019 amb la intenció d’articular la intervenció municipal pel que fa a la prevenció 

del bullying. 

 

Els serveis que aquest projecte ofereix a la ciutadania són assessorament i atenció 

individualitzada per les persones que ho demanin (infants i adolescents, famílies i 

professionals); informació i prevenció a través de tallers, protocols i campanyes de 

sensibilització, entre d’altres; acompanyament als centres educatius mitjançant la creació de 

comissions d’assetjament entre iguals a tots els centres i la implementació del Protocol 

Oficial de Prevenció, Detecció i Intervenció en Termes d’Assetjament; i, finalment, xerrades 

per a les famílies als centres educatius. 
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El 23 de setembre del 2020 va començar la 3ª fase del projecte i tindrà una durada d’un any. 

Aquesta fase consistirà a realitzar tallers de prevenció inespecífica als cursos de 5è i 6è de 

primària de l’escola Josep Orriols i Roca i Escola Pia, tallers de facilitació als cursos de 3r de 

la ESO de l'institut Moianès, una campanya de sensibilització i informació, la capacitació del 

professorat i la confecció d'un protocol contra l'assetjament escolar propi per a cada centre. 

 

5.5 Drets i qualitat de vida: salut i esports 

Respecte a les polítiques públiques per tal de promoure una bona qualitat de vida 

dels moianesos i moianeses al municipi, des del 2019 es coordinen activitats anuals 

d'educació per a la salut i els drets sexuals i reproductius amb els centres de primària i 

secundària i subvencionats per la Diputació de Barcelona. El 2019 i el 2020 es van dur a 

terme 35 activitats cada any i 37 durant el 2021. 

 

Algunes de les activitats organitzades van ser les anomenades "Pren fuita cada dia", "Menja 

bé, et sentiràs bé", "Sexualitat i afectivitat", "Vigila amb el sol, solet!", "Bona postura, bona 

salut", "Activitat física i salut", "I tu, què fas davant el tabac?", entre d'altres. 

 

Quant a les activitats esportives al municipi, es denota una clara tendència a perpetuar els 

estereotips de gènere que envolten els esports reforçant així la idea que existeixen "esports de 

nois" i "esports de noies". Segons les dades dels clubs esportius municipals i altres entitats 

esportives de Moià podem veure que a la dansa i el patinatge, esports històricament molt 

feminitzats, hi predominen les noies i en esports típicament masculinitzats com el futbol i el 

bàsquet, ens trobem que el nombre de nois inscrits és significativament més alt que el 

nombre de noies inscrites. Altres esports que tenen major nombre d'homes inscrits que de 

dones són el judo i la bicicleta, també molt associats als estereotips masculins. Les dades 

demostren que no hi ha cap classe d'esport practicat a Moià en el que hi hagi un equilibri 

entre nois/homes i noies/dones participants. 

 

El gener de 2021, les persones inscrites a algunes de les diferents entitats esportives ofertes a 

Moià eren les següents: 
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Entitats esportives i nombre de persones inscrites 

Entitat esportiva 
Nombre de jugadors i jugadores 

Dones Homes Total 

Escola municipal de Dansa 

Somnis 
58 4 62 

Extraescolar al pavelló 

municipal: patinatge 
39 2 41 

Extraescolar al pavelló 

municipal: bàsquet 
0 10 10 

Extraescolar al pavelló 

municipal: multiesports 
7 20 27 

Club Esportiu Moià (Futbol) 37 157 194 

Club Judo Moià 45 90 135 

Bike Moià 17 77 94 

Club Tennis Taula 0 26 26 

Escola de Trail 66 112 178 

Taula 2. Entitats esportives i nombre de persones inscrites, gener de 2021. Elaboració pròpia a partir de les dades 
proporcionades per l'Ajuntament de Moià. 

 

5.6 Reformulació dels treballs i dels temps 

La taxa d’ocupació del municipi de Moià és de 73,54%, segons les últimes dades 

disponibles al Programa Hermes de la Diputació de Barcelona (2021), sent més alta que la 

provincial (65%). Tanmateix, la taxa d’ocupació és més alta en el cas dels homes (84,53%) 

que en el cas de les dones (62,27%).  

Respecte a la taxa d’atur del municipi, el gener de 2021 era d’11,88%, sent en el cas dels 

homes d’un 9,69% i de les dones un 14,28%. Aquestes dades no responen, però, a cap 

especificitat del municipi, sinó que segueixen una lògica estructural compartida per tots els 

territoris: la distribució del rol productiu i reproductiu.  

La informació anterior ens porta a pensar que hi ha una dependència econòmica de moltes 

dones vers les seves parelles de manera que es perpetua la feminització de la pobresa. 

Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, el 2019 la pensió de jubilació que 

van rebre els homes va ser de 1.232 euros mentre que la que van rebre les dones va ser de 742 

euros (500 euros menys aproximadament). En el cas de la pensió de viduïtat, les dones 

cobren pensions més elevades que els homes, situant-se en el cas dels homes en 437 euros i 
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en el cas de les dones 589 euros, ja que l’import es calcula segons les cotitzacions de la 

parella. 

Segons les dades del Servei d'Ocupació del Moianès (SOM), el 2020 hi havia 953 

persones inscrites en total dels quals 562 eren ciutadans de Moià (307 dones i 255 homes), 

un augment significatiu respecte del 2019 segurament relacionat amb les conseqüències 

derivades de la Covid-19 (108 dones i 121 homes inscrits el 2019). 

Respecte a la promoció de la inserció laboral de les dones al municipi, des del 

Consorci del Moianès es dissenyen i executen programes i recursos d'acompanyament 

ocupacional i professional per a les dones i per a la població en general en funció de les 

necessitats detectades.  

Alguns d'aquests projectes són el "Programa IRIS", adreçat a les dones per tal de fomentar 

la seva professionalització i inserció laboral en els sectors emergents de la comarca 

(agroalimentari, comerç, serveis a les persones, etc.) i la "Xarxa IRIS", un espai de treball 

on es van crear diferents recursos i dispositius per fer l'acompanyament a més de 200 dones 

en el procés d'obtenció de la qualificació i els certificats de professionalitat en l'àmbit concret 

de les residències de gent gran arran del decret que obligava els empleats a tenir una 

acreditació de competències com a requisit per mantenir el seu lloc de treball. 

També es gestionen programes d'ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya que 

fomenten la contractació de dones com, per exemple, els programes "Treball i Formació", "30 

plus", "Enfeina't", "Fem Ocupació per a joves", "Joves per l'ocupació" i "Joves en pràctiques", 

entre d'altres. 

Quant als sectors econòmics principals a Moià trobem que predomina el sector serveis 

(71,04%), especialment degut a la consolidació del municipi com a destí turístic, lloc 

d’estiueig i segona residència, seguit de la indústria (14,75%), la construcció (9,29%) i 

l’agricultura (4,92%), segons dades extretes del Programa Hermes de la Diputació de 

Barcelona (2021). 

 

5.7 Reconeixement del lideratge i la participació de les dones 

L’Ajuntament de Moià realitza una convocatòria anual de subvencions de concurrència 

competitiva per a la realització d’activitats i/o serveis a la que s’hi poden acollir les entitats i 

associacions del municipi. Aquests ajuts es presenten en diversos àmbits i amb la següent 

dotació:  
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Dotació de la convocatòria anual de  
subvencions de concurrència competitiva 

Cultura 13.500 euros 

Esports 8.000 euros 

Educació 4.500 euros 

Benestar Social i/o Tercer Sector 7.000 euros 

Joventut 1.000 euros 

Medi Ambient i/o Salut Pública 1.000 euros 

Cooperació 3.000 euros 

Taula 3. Dotació per àmbits de la convocatòria anual de subvencions de concurrència competitiva. Elaboració 
pròpia a partir de les dades proporcionades per l'Ajuntament de Moià. 

Aquesta convocatòria fomenta projectes i activitats d'interès públic o social que 

tinguin per finalitat actuar en diversos eixos: treballar per la cohesió social i la millora de la 

qualitat de vida; fomentar polítiques d'igualtat de gènere, de conciliació laboral i familiar i 

polítiques d'acollida i integració; i promoure un territori sostenible i un desenvolupament 

equilibrat del territori4. 

 

En els àmbits de Benestar Social i/o Tercer Sector i Joventut s'inclouen criteris específics que 

tenen a veure amb el foment de la igualtat i la no discriminació per raó de gènere o orientació 

sexual5. 

Cal destacar el treball i la implicació dels dos col·lectius feministes del municipi, la Cultura de 

la Dona de Moià, fundada el 1935, i recentment re-anomenada com Cultura de la Dona 

                                                        
4 Més concretament, les activitats d’interès públic o social que recullen les bases de les convocatòries 
de subvencions són les que tenen per finalitat: millorar la cohesió social del poble; promoure 
l’associacionisme que treballa potenciant serveis d’interès general; per a la col·lectivitat i atribuïts a la 
competència local; fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació; afavorir la 
cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el privat, possibilitar el creixement cultural 
quantitatiu i/o qualitatiu del poble; promoure un desenvolupament més sostenible del poble; fomentar 
els valors del civisme i la convivència; contribuir a garantir la qualitat de la salut al poble; promoure, 
defensar i garantir els drets de la població; promoure el coneixement, la divulgació i el gaudiment del 
patrimoni natural i cultural del municipi; promoure les relacions igualitàries i no discriminatòries per 
raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere; fomentar la cooperació i la solidaritat. 
5 Més en detall, els criteris específics que es valoren són els següents (Cat. D): projectes que tenen com 
a destinataris persones o col·lectius en situació de desigualtat, discriminació o exclusió (1,5 punts); 
iniciatives que promoguin la no-discriminació i la igualtat d’oportunitats, i/o que incideixin en el 
foment de la interculturalitat (1,5 punts); iniciatives que promoguin actuacions en xarxa amb altres 
entitats i amb l’Administració municipal (1 punt); projectes que fomentin el principi d’igualtat i la no 
discriminació per raó de gènere o d’orientació sexual (1 punt). (Cat. E): treball en xarxa amb altres 
entitats juvenils i/o les plataformes territorials de joventut de la vila (1 punt); iniciatives que fomentin 
la incorporació de la gent jove a la vida associativa en les seves múltiples formes: associacionisme 
educatiu, estudiantil, sindical, polític, social, cultural, mediambiental (1 punt); iniciatives que es 
desenvolupin en el camp de la participació i la formació dels infants, adolescents i/o joves (1 punt); 
col·laboració en la implementació dels projectes que s’emmarquen en el Pla Local de Joventut (1 punt); 
projectes que incideixin en el treball amb els joves per a crear unes relacions igualitàries, respectuoses 
i lliures de discriminació per raó de gènere, d’orientació sexual i d’identitat de gènere (1 punt). 
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Moianès, ja que volen intervenir en la resta de pobles de la comarca, i el Comitè Feminista del 

Moianès (que neix el 2020). 

Al treball de camp, les entitats i col·lectius feministes del municipi destaquen la importància 

de treballar de forma coordinada per tal de prevenir i sensibilitzar sobre les violències 

masclistes, ja que moltes de les accions que es desenvolupen al territori són organitzades des 

de la ciutadania. En aquest sentit, i donat que el Consistori també creu en la importància de 

poder establir sinergies amb la ciutadania i manifesta la voluntat de fer-ho, caldria 

sistematitzar canals de comunicació i coordinació fluids i estables entre la ciutadania i 

l’administració per tal d’aprofitar els recursos de l’ens local i l’expertesa i coneixement del 

territori de les entitats. 
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6. PLA D’ACCIÓ 

A continuació, es presenten les línies estratègiques i objectius a complir en el 

període de vigència del Pla (2021-2024), formulades a partir de la diagnosi del I Pla 

Local d’Igualtat de Gènere de Moià. 

En aquest pla d’acció, que s’ha desenvolupat d’acord amb les propostes de la ciutadania i del 

personal de l’Ajuntament de Moià, materialitzant-se en un seguit d’accions concretes, facilita 

un marc d’actuació municipal per al desenvolupament de polítiques d’igualtat de 

gènere. 

L’àmbit impulsor d’aquest Pla és la Regidoria d’igualtat i diversitat de gènere, 

tanmateix, donat que un dels objectius principals del Pla és consolidar la transversalitat 

de gènere a tota l’organització, el desplegament del pla d’acció requereix la implicació 

i el compromís de totes les àrees i departaments del Consistori, no només en 

l’execució de les mateixes sinó també en el disseny tàctic i operatiu, quelcom que queda palès 

a cada una de les accions que es presentaran a continuació.  

D’altra banda, el Pla requereix la configuració d’un Grup Motor o Comissió d’igualtat que 

vetlli pel correcte funcionament i implementació del Pla d’Igualtat6.  

Alhora, amb aquest Pla es pretén visibilitzar el compromís i la responsabilitat política 

de l’Ajuntament de Moià vers la igualtat de gènere, implicant al conjunt d’agents del 

municipi (entitats, col·lectius, empreses, centres escolars i ciutadania en general). 

Les línies estratègiques en què s’estructura el pla d’acció són les següents: 

LE1. Compromís amb la igualtat de gènere; 

LE2. Acció contra les violències masclistes; 

LE3. Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària; 

LE4. Drets i qualitat de vida: salut i esports; 

LE5. Reformulació dels treballs i dels temps; 

LE6. Reconeixement del lideratge i la participació de les dones. 

A partir d’aquestes línies estratègiques, es presentaran un seguit d’objectius específics per a 

cada línia, dins dels quals quedaran desenvolupades les accions a executar en el termini de 

vigència del Pla. 

                                                        
6 Per a més informació sobre el paper del Grup Motor o sobre el sistema de seguiment i implementació del Pla, veieu l’apartat 

ESTRATÈGIA D’IMPLEMENTACIÓ 
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6.1 Compromís amb la igualtat de gènere i la intereseccionalitat 

(LE1) 

Aquesta línia estratègica contempla, principalment, la necessitat de consolidar l’exercici 

d’incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal a totes les àrees i 

departaments de l’Ajuntament. Per tal d’una correcta implementació de la 

transversalitat de gènere, caldrà dur a terme accions formatives al personal de l’Ajuntament.  

Des de la Regidoria d’Igualtat i Diversitat de Gènere, la funció serà potenciar les figures 

responsables d'igualtat i aportar assessorament expert en matèria d'igualtat.  

En aquesta línia, es tindrà també present l’àmbit de Comunicació, com a encarregat de 

transmetre a la ciutadania la informació sobre les accions desenvolupades, deixant 

constància del compromís polític de l’Ajuntament amb la igualtat. 

D’aquesta manera, els objectius específics que contempla aquesta primera línia 

estratègica són: 

Objectiu 1. Sistematitzar la transversalitat de  gènere al conjunt de l’Ajuntament. 

Objectiu 2. Garantir una comunicació amb perspectiva de gènere a nivell intern i extern a 

l’Ajuntament. 

6.2 Acció contra les violències masclistes (LE2) 

La segona línia estratègica, basada en l’acció contra les violències masclistes, inclou una 

doble lògica: per una banda, es dirigeixen a agents implicats en l’abordatge de les 

violències masclistes al municipi i, per l’altra, s’orienten a donar continuïtat i millorar 

les accions de prevenció i sensibilització que ja es realitzen al municipi. 

Els objectius específics que s’inclouen dins d’aquesta línia estratègica són, per tant: 

Objectiu 1. Establir i validar un Circuit Local d’Actuació envers les Violències Masclistes 

per a reforçar i ampliar l’abordatge integral, coordinat i interdisciplinari d’aquestes. 

Objectiu 2. Donar continuïtat i reforçar les accions de sensibilització referents a les 

violències masclistes.  
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6.3 Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària (LE3) 

La tercera línia estratègica se centra en la coeducació i la cultura. Tal com s’ha pogut veure a 

la diagnosi, referent a la coeducació ja s’ha anat treballant al llarg dels anys. Dins d’aquest 

marc, les necessitats detectades van en la línia de reforçar i consolidar les accions que ja 

s’estan desenvolupant o afegir noves línies de treball, tal com veurem a continuació. A 

més, referent a la cultura, es treballarà per oferir programacions culturals que incloguin la 

perspectiva feminista.  

Els objectius específics plantejats per a aquesta línia estratègica són: 

Objectiu 1.  Consolidar la implantació d’un model coeducatiu a l’ensenyament, implicant 

al conjunt d’agents educatius formals i informals: professionals, famílies, entitats o 

associacions educatives, etc. i a tots els nivells educatius. 

Objectiu 2. Assegurar la introducció de la perspectiva de gènere en la programació cultural 

del municipi. 

6.4 Drets, salut i qualitat de vida (LE4) 

Aquesta línia estratègica se centrarà, sobretot, en la promoció de la salut i l’esport com a 

estratègia impulsora de vides dignes i sostenibles. Per això, es buscarà la realització 

d’accions destinades tant a la ciutadania com al personal mèdic, que se centrin a 

valorar i reforçar la salut de les dones. Així mateix, l’àmbit de l’Esport hi jugarà un paper 

important, havent de facilitar el desenvolupament de l’esport femení lliure 

d’estereotips sexistes i en igualtat de condicions amb l’esport masculí. 

És per aquestes raons que els objectius específics que es plantegen són:  

Objectiu 1. Vetllar per la incorporació de la perspectiva de gènere als serveis de salut 

municipals. 

Objectiu 2. Consolidar la inclusió de la perspectiva de gènere en les accions de promoció 

de la salut.  

Objectiu 3. Reforçar la introducció de la perspectiva de gènere a les entitats esportives del 

municipi.  

Objectiu 4. Fomentar la visibilització de l’esport femení lliure d’estereotips sexistes i de 

referents femenins de l’esport. 
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6.5 Reformulació dels treballs i dels temps (LE5) 

Aquesta línia estratègica s’emmarca des de l’economia feminista, la qual ha permès 

ampliar la conceptualització del treball, apuntant a la necessitat de reconèixer la importància 

del treball de cura i de la llar en l’estructura econòmica, realitzat principalment per les dones. 

Per això, en aquest apartat s’hi inclouen les qüestions relacionades amb l’ús del temps, el 

mercat de treball i el treball reproductiu, escenaris on, encara avui, trobem grans 

desigualtats de gènere. 

Els objectius específics per a aquesta línia estratègica són els següents: 

Objectiu 1. Fomentar la corresponsabilitat i el repartiment equitatiu dels treballs i els usos 

del temps i millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores. 

Objectiu 2. Treballar cap a l’empoderament econòmic de les dones a través d’una 

perspectiva feminista. 

Objectiu 3. Reforçar la introducció de la perspectiva de gènere a l’ocupació. 

6.6 Reconeixement del lideratge i la participació de les dones (LE6) 

A la sisena línia estratègica del Pla, a part de mostrar i tractar com a centrals les entitats 

feministes del territori, es buscarà trobar estratègies que permetin la participació de la 

població, a través d’organitzacions formals o informals, o sense la necessitat que hi hagi un 

vincle directe amb cap. En aquesta línia caldrà, també, vetllar perquè la incorporació de la 

perspectiva de gènere sigui quelcom transversal, també, en el conjunt d’entitats i col·lectius 

del municipi. 

Així, els objectius específics per a aquesta 6a línia estratègica són: 

Objectiu 1. Reformular les instàncies de participació ciutadanes per a la igualtat de 

gènere. 

Objectiu 2. Incorporar la perspectiva de gènere a les/des de les entitats del municipi. 
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Compromís amb la igualtat de gènere (LE1) 

Objectiu 1. Sistematitzar la transversalitat de gènere al conjunt de l’Ajuntament. 

Codi Accions Proposta d’indicadors Calendari Responsables 

LE1 - 1.1 
Aprovació del Pla Local d’Igualtat de Gènere de 

Moià (2021-2024) per Ple  Municipal. 
- Pla aprovat per Ple Municipal. 2021 

Alcaldia. 

Igualtat. 

LE1 - 1.2 

Nomenament per canals oficials del grup motor 

o comissió d’igualtat que haurà de desenvolupar 

més específicament el sistema de seguiment i 

avaluació del I Pla Local d’Igualtat de Gènere de 

Moià (2021-2024). Sistema que haurà de 

compartir-se amb totes les àrees per a 

sistematitzar l’avaluació de les accions referents 

a igualtat. 

- Existència d’una Comissió o Grup motor pel seguiment del 

Pla, en la que també hi hagi representants de la ciutadania. 

- Existència d’un document de caràcter operatiu que reculli 

les responsabilitats específiques de cada àrea en relació amb 

la implementació de cada una de les accions. 

- Existència d’informes d’avaluació del procés 

d’implementació anuals i d’una avaluació final (2024) dels 

resultats obtinguts amb el desenvolupament del Pla. 

2021  

- 

2024 

Implicació de tots els 

àmbits, liderat per la 

Comissió o Grup 

Motor i per Igualtat7. 

LE1 - 1.3 

Augmentar i consolidar els recursos tècnics i 

econòmics d’Igualtat com a mecanisme per a 

afavorir la transversalitat de gènere. 

- Incorporació d’una figura tècnica d’igualtat de 

referència, especialista en polítiques d’igualtat de gènere. 

- Augment del pressupost destinat a les polítiques d’igualtat i 

al desenvolupament del Pla. 

2021 
Alcaldia. 

Igualtat. 

                                                        
7 Quan es fa referència a “Igualtat”, vol dir-se la Regidoria d’igualtat i diversitat de gènere. 
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LE1 - 1.4 

Realitzar formacions específiques en equitat de 

gènere, per sistematitzar la introducció de la 

perspectiva de gènere a les diferents àrees de 

l’Ajuntament. Valorar la possibilitat de fer-les 

obligatòries i extensives a tot el personal de 

l’Ajuntament. 

 

- Nombre i durada de formacions en equitat de gènere, al 

conjunt de la plantilla, de caràcter bàsic i general. 

- Nombre i durada de formacions en equitat de gènere, a les 

persones de referència d’igualtat de cada àrea, específiques 

per a la realització de les funcions i tasques desenvolupades 

a cada àrea. 

- Avaluació qualitativa de les formacions realitzades. 

 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 

RRHH.  

LE1 - 1.5 
Elaboració del Pla d’Igualtat Intern de 

l’Ajuntament de Moià. 

- Existència d’una partida pressupostària destinada a 

l’elaboració del Pla Intern. 

- Existència de documents que acreditin el correcte 

desenvolupament del procés d’elaboració del Pla Intern. 

- Disposar d’un Pla d’Igualtat Intern aprovat com a normativa 

interna. 

2022 
Igualtat. 

RRHH. 

LE1 - 1.6 

Recollir el nombre de persones usuàries als 

serveis i equipament municipals segons la 

identitat de gènere i l’edat. 

- Existència d’un document que reculli el nombre d’usuaris i 

usuàries dels equipaments i serveis municipals. 

- Breu anàlisi dels resultats. 

- Reunió per tal de valorar possibles accions de millora de l’ús 

equitatiu dels espais i equipaments. 

2021 

- 

2024 

Igualtat 

Serveis i 

equipaments 

municipals. 

Objectiu 2. Garantir una comunicació amb perspectiva de gènere a nivell intern i extern a l’Ajuntament. 

Codi Accions Proposta d’indicadors Calendari Responsables 

LE1 - 2.1 

Comunicar i difondre les accions que es portin a 

terme en clau d’equitat de gènere, des de 

l’Ajuntament de Moià, o en col·laboració amb 

aquest. Parar especial atenció a la comunicació 

referent a l’aprovació del Pla Local d’igualtat de 

gènere i els seus continguts principals. 

- Nombre de notícies d’igualtat de gènere i sobre el Pla 

penjades a les xarxes socials de l’Ajuntament. 

- Impacte de les notícies d’igualtat de gènere a les xarxes 

socials (nombre de vegades compartides o retuitades, 

nombre de “likes”...). 

- Implicació dels serveis municipals des d’on poder fer arribar 

la informació. 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 

Comunicació. 
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LE1 - 2.2 

 

 

Reforçar l’ús del llenguatge no sexista i inclusiu 

de forma transversal a l’Ajuntament, en 

comunicacions internes i externes. Es recomana 

realitzar una Guia d’estil inclusiva i/o realitzar 

formacions per tal de facilitar l’ús del llenguatge 

inclusiu. 

 

 

- Nombre i durada de formacions sobre comunicació amb 

perspectiva de gènere realitzades.  

- Nombre de persones que han rebut formació en 

comunicació amb perspectiva de gènere, desglossat per 

sexe/gènere i àrea.  

- Nombre de notícies, formularis i altra documentació 

revisada i modificada per tal d’incloure la perspectiva de 

gènere. 

2021 

- 

2024 

Implicació de tots els 

àmbits, 

principalment 

Comunicació i la 

Comissió d’Igualtat. 

LE1 - 2.3 

 

 

Donar continuïtat a la commemoració de les 

diades internacionals de l'àmbit de la igualtat i 

LGTBIQ+ des d'una perspectiva feminista. 

 

 

- Nombre de diades commemorades. 

- Tipologia d'actes i programacions. 

- Persones participants segregades per sexe/gènere. 

2021 

- 

2024 

Alcaldia. 

Igualtat. 

 

Acció contra les violències masclistes (LE2) 

Objectiu 1. Establir i validar un Circuit Local d’Actuació envers les Violències Masclistes per a reforçar i ampliar l’abordatge integral, coordinat i 

interdisciplinari d’aquestes. 

Codi Accions Proposta d’indicadors Calendari Responsables 

LE2 – 1.1 

Revisar i reforçar els mecanismes de 

coordinació, cooperació i treball en xarxa entre 

els diferents organismes i agents (àrees, serveis, 

recursos, entitats, ciutadania, etc.) per tal de 

millorar l’abordatge dels casos de violència 

masclista. 

- Avaluació general del funcionament i l’operativitat del 

protocol i circuit existents, per detectar aspectes de 

millora i fortaleses. 

- Identificació de tots els organismes i agents implicats i 

establiment de les seves tasques. 

- Concreció dels canals de comunicació interns i de 

quan/com utilitzar-los. 

- Concreció de les instàncies de derivació i de quan/com 

2022 

- 

2024 

Igualtat. 

Serveis Socials. 

Cossos de seguretat. 
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utilitzar-les, tenint en compte les possibles dificultats 

d’accés als serveis que no se situen al mateix municipi. 

- Nombre de comunicacions a la ciutadania que informin 

sobre l’existència i el funcionament del Circuit, i dels 

serveis i recursos d’abordatge de les violències masclistes 

disponibles al municipi i a la comarca. 

LE2 – 1.2 

Realitzar formacions a les persones que formen 

part del Circuit: sobre el protocol i circuit; sobre 

els diferents àmbits i tipus de violències 

masclistes; i, sobre com detectar-les i abordar-

les. 

- Nombre de formacions realitzades, segons temàtica. 

- Nombre de persones assistents a les formacions, 

desglossat per gènere i servei o entitat. 

2024 Igualtat. 

LE2 – 1.3 
Adhesió al Protocol comarcal contra les 

agressions sexistes i lgtbifòbiques.  

- Aprovació del procés. 

- Nombre de vegades i localització on es col·loca el Punt Lila 

al municipi i nombre d’atencions realitzades. 

- Existència de material (díptics informatius, xapes, gots, 

etc.) que acompanyi la campanya de comunicació i difusió 

del Punt Lila. 

2022 Igualtat. 

Objectiu 2. Donar continuïtat i reforçar les accions de sensibilització referents a les violències masclistes. 

Codi Accions Proposta d’indicadors Calendari Responsables 

LE2 – 2.1 

Donar continuïtat a les accions de sensibilització 

sobre les violències masclistes realitzades al 

municipi, expandint-les més enllà de la 

commemoració del 8 de març o el 25 de 

novembre, i treballant de forma conjunta amb 

escoles, casals (de joves i de gent gran), punt 

d’informació juvenil i entitats del municipi. 

- Nombre i tipologia de les accions realitzades (per exemple, 

activitats que promoguin la sensibilització, xerrades, 

campanyes...). 

2021 

- 

2024 

Implicació de tots els 

àmbits. 
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LE2 – 2.2 

Establir Punts Lila a totes les festes realitzades al 

municipi, gestionats per persones especialistes 

en l’abordatge de les violències masclistes i 

lgtbifòbiques. 

- Nombre de Punts lila establerts a les festes amb relació al 

total de festes realitzades. 

- Nombre de persones especialistes contractades per a 

desenvolupar el servei. 

2022 

- 

2024 

*Lligat al 

desenvolup

ament de la 

Covid-19 

Igualtat. 

Participació. 

Cultura. 

Joventut. 

 

Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària (LE3) 

Objectiu 1. Consolidar la implantació d’un model coeducatiu a l’ensenyament, implicant a tots els agents educatius formals i informals: 

professionals, famílies, entitats o associacions educatives, etc. i a tots els nivells educatius. 

Codi Accions Proposta d’indicadors Calendari Responsables 

LE3 – 1.1 

Recopilació, ordenació i planificació de totes 

les actuacions coeducatives mitjançant el 

desenvolupament o elaboració/participació en 

un Pla de Coeducació, que inclogui la 

coeducació de forma transversal i específica 

tant en els objectius com en les accions. Aquest 

Pla pot desenvolupar-se a nivell local o 

comarcal. 

- Existència del Pla de Coeducació. 

- Nombre d’objectius i accions incloses en el Pla de 

Coeducació i correlació amb els resultats esperats. 

2022 

- 

2024 

Igualtat. 

Educació. 

Consell Comarcal. 
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LE3 – 1.2 

Desenvolupar un Protocol contra l’assetjament 

sexual i per raó de sexe, orientació sexual i 

identitat i/o expressió de gènere en espais 

educatius. 

- Desenvolupament del Protocol. 

- Aprovació pel Pla Municipal del Protocol. 

- Creació d’un grup motor responsable del seu seguiment, 

que pot estar relacionat amb el del Protocol contra les 

agressions sexistes en espais d’oci. 

2023 

Igualtat. 

Educació. 

Serveis Socials. 

LE3 – 1.3 

Ampliar l'oferta formativa en matèria de 

coeducació als i les professionals de l’educació 

formal, no formal i de lleure. 

- Nombre de formacions realitzades per temàtica. 

- Nombre d’assistents a les formacions, segregat per sexe/ 

gènere. 

- Grau de satisfacció de les persones assistents. 

- Nombre d’exposicions, materials audiovisuals i 

artístiques, etc. que sensibilitzin i comuniquin sobre 

aquesta temàtica. 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 

Educació. 

Participació. 

LE3 – 1.4 
Donar continuïtat a l'oferta de xerrades i tallers 

de sensibilització a les escoles i instituts. 

- Nombre de xerrades i tallers que s’han sol·licitat. 

- Nombre de centres participants. 

- Cursos i alumnat participants. 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 

Educació. 
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LE3 – 1.5 

Organització de xerrades amb les Associacions 

de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) / 

Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) 

sobre igualtat de gènere. 

- Nombre i tipologia de xerrades portades a terme. 

- Assistència desagregada per sexe/gènere.  

- Grau de satisfacció de les persones participants. 

2022 

- 

2024 

Igualtat. 

Educació. 

LE3 – 1.6 

 

 

Traslladar a l’Espai Jove La Pólvora el Protocol 

desenvolupat pel projecte Activa’t, per tal de 

fer extensible el contingut de prevenció i 

actuació en l’assetjament entre iguals elaborat 

a través del projecte Activa’t i fomentant l’ús de 

l’equipament per part de les noies joves del 

municipi. 

 

 

- Document que reculli l’adequació i forma d’implementar 

el Protocol a l’Espai Jove la Pólvora. 

- Evolució de l’ús que fan les noies de l’equipament (lligat al 

registre per gènere de les persones usuàries dels 

equipaments i serveis municipals). 

2022 

- 

2024 

Espai Jove La 

Pólvora. 

Educació. 

Igualtat. 

Objectiu 2. Assegurar la introducció de la perspectiva de gènere en la programació cultural del municipi. 

Codi Accions Proposta d’indicadors Calendari Responsables 

LE3 – 2.1 
Revisar la programació artística i cultural del  

municipi des de la perspectiva de gènere. 

 

- Nombre d’accions artístiques i culturals realitzades que 

incorporen la perspectiva de gènere. 

- El 50% dels i les artistes contractades són dones. 

- Existència del mateix nombre de grups musicals formats 

únicament per homes i formats únicament per dones. 

- No hi ha artistes contractats o convidats que hagin 

expressat públicament la seva disconformitat amb els 

feminismes o que tinguin denúncies pendents de resolució 

per agressions masclistes. 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 

Cultura. 
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- El 70% de les pel·lícules i obres de teatre aproven el Test 

de Bechdel. 

- El 50% de les pel·lícules i obres de teatre han estat 

dirigides per dones. 

LE3 – 2.2 

Programar les activitats culturals en horaris 

que facilitin l’assistència de les persones que 

tenen responsabilitats de cura.  

- Nombre d’activitats executades en horari que faciliti 

l’assistència de persones cuidadores. 

- Nombre d’homes i dones assistents, per edat. 

- Grau de satisfacció de les persones assistents respecte dels 

horaris de les activitats. 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 

Cultura. 

LE3 – 2.3 
Donar continuïtat a les accions en clau 

d’igualtat de gènere realitzades a la Biblioteca. 

- Nombre i tipologia d’accions realitzades. 

- Assistència desagregada per sexe/gènere. 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 

Cultura. 

Biblioteca. 

LE3 – 2.4 

Revisió del fons documental de la Biblioteca, 

sobretot infantil, per assegurar que no 

perpetuen rols tradicionals de gènere. 

- Nombre de llibres/contes revisats. 

- Nombre de llibres/contes exclosos i inclosos arran de la 

revisió. 

2022 

- 

2024 

Igualtat. 

Biblioteca. 

LE3 – 2.5 

Impulsar la creació artística i cultural a les 

escoles i instituts, a través de jornades o 

concursos, amb la finalitat que les creacions 

vagin enfocades a sensibilitzar per l’equitat de 

gènere. 

- Nombre d’accions artístiques i culturals presentades. 

- Nombre d’obres de teatre representades. 

- Nombre de vídeos realitzats. 

- Grau de satisfacció de les persones destinatàries de 

l’activitat. 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 

Cultura. 

Educació. 
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LE3 – 2.6 

Dur a terme, amb caràcter anual, un projecte 

de recerca i reivindicació del paper de les 

dones a la història, a poder ser, amb vinculació 

amb Moià o el Moianès. Buscant que el 

projecte s’impulsi des de les mateixes joves 

usuàries de l’Espai Jove la Pólvora en 

col·laboració amb altres entitats locals que 

treballin aquestes dimensions. 

- Disseny del projecte a desenvolupar anualment. 

- Execució del projecte. 

- Dades d’impacte del projecte (repercussió de la difusió a 

les xarxes, canals oficials, etc.). 

2023 

- 

2024 

Equipaments 

municipals (Espai 

Jove la Pólvora). 

Igualtat. 

Cultura. 

 

Drets, salut i qualitat de vida (LE4) 

Objectiu 1. Vetllar per la incorporació de la perspectiva de gènere als serveis de salut municipals. 

Codi Accions Proposta d’indicadors Calendari Responsables 

LE4 – 1.1 

 

Treballar transversalment amb l'àmbit de la 

salut i els Centres d'Atenció Primària (CAP) 

per aconseguir que l’atenció sanitària al 

municipi es faci amb perspectiva de gènere. 

 

- Nombre de reunions i/o trobades amb els CAPs. 

- Establiment dels objectius principals, accions a fer, i 

resultats esperats. 

2022 
Igualtat. 

Salut. 

Objectiu 2. Consolidar la inclusió de la perspectiva de gènere en les accions de promoció de la salut. 

Codi Accions Proposta d’indicadors Calendari Responsables 

LE4 – 2.1 

 

Realitzar accions de sensibilització sobre la 

importància d’incorporar la perspectiva de 

gènere en l’àmbit de la salut i sobre les 

diferents simptomatologies d’una mateixa 

malaltia en homes i dones aprofitant diades 

específiques com el Dia Internacional per la 

- Percentatge de personal tècnic de l’Ajuntament de l’àmbit 

de Salut format en perspectiva de gènere i salut. 

- Nombre i tipologia de les accions realitzades. 

 

2023 

- 

2024 

Igualtat. 

Salut. 
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Salut de les Dones (28M), el Dia Mundial de la 

Salut (7A) o el Dia Mundial del Cor (29S). 

 

LE4 – 2.2 

 

 

Realitzar sessions d’informació no mixtes 

sobre la salut de les dones i les situacions o 

problemàtiques que més les afecten en aquest 

sentit, amb l’objectiu que es puguin empoderar 

i esdevenir subjectes actius respecte a la seva 

salut.  

 

 

- Nombre de sessions realitzades. 

- Nombre de dones assistents a les sessions, desglossat per 

edat i origen. 

- Grau de satisfacció de les dones assistents. 

2022 

- 

2024 

Igualtat. 

Salut. 

Educació. 

LE4 – 2.3 

 

 

 

Promoure l’educació afectiva i sexual des d’una 

mirada feminista i respectuosa amb la 

diversitat i les persones LGTBIQ+, i vetllar per 

a garantir els drets sexuals i reproductius de les 

dones i persones LGTBIQ+. 

 

 

 

- Nombre de programes de salut i educació que han inclòs 

objectius i accions per a aquesta finalitat. 

- Establiment de mecanismes de difusió i dels espais/ llocs/ 

activitats a la vila on fer-ho. 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 

Salut. 

Educació. 

Gent Gran.  

Serveis Socials. 

LE4 – 2.4 

 

 

Donar a conèixer entre el jovent el “Consultori 

del Moianès per a joves sobre sexualitats i 

identitats de gènere”, aprofitant equipaments i 

serveis com l’Espai Jove la Pólvora o la 

Biblioteca. 

 

 

- Evolució de les consultes rebudes a partir de la difusió 

activa del servei. 
2022 

Equipaments 

municipals. 

Igualtat. 
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Objectiu 3. Reforçar la introducció de la perspectiva de gènere a les entitats esportives del municipi. 

Codi Accions Proposta d’indicadors Calendari Responsables 

LE4 – 3.1 

Promoure amb les federacions esportives 

donar continuïtat als equips mixtes fins als 14 

anys. 

- Nombre de reunions/trobades entre el Consistori i els 

clubs o federacions esportives. 

- Nombre d’equips mixtes fins als 14 anys. 

- Percentatge de nois i noies que els realitzen, segons edat i 

esport. 

2022 

- 

2024 

Igualtat. 

Esports. 

Educació. 

LE4 – 3.2 

Incloure una puntuació addicional a les noves 

subvencions per als clubs esportius perquè hi 

hagi una quota de dones entrenadores i de 

dones a les juntes. 

- Inclusió de la puntuació addicional. 

- Nombre de subvencions atorgades a clubs que compleixen 

amb aquests paràmetres. 

2022 

- 

2024 

Igualtat. 

Esports. 

Promoció 

econòmica. 

Objectiu 4. Fomentar la visibilització de l’esport femení lliure d’estereotips sexistes i de referents femenins de l’esport. 

Codi Accions Proposta d’indicadors Calendari Responsables 

LE4 – 4.1 

Fomentar que els mitjans de comunicació de 

Moià donin la mateixa visibilitat i importància 

als esports femenins i masculins, en tant al 

contingut de les notícies i al temps (minuts) 

que es dedica a unes i altres. 

- Nombre de notícies sobre esport femení i masculí. 

- Tipus de contingut inclòs a les notícies sobre esport 

femení i masculí. 

- Temps total dedicat a l’esport femení i temps total dedicat 

a l’esport masculí. 

2022 

- 

2024 

Igualtat. 

Esports. 

Comunicació. 
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LE4 – 4.2 

 

Dur a terme accions de sensibilització per 

trencar amb els rols i estereotips de gènere 

associats a l’esport i donar visibilitat a les 

esportistes de Moià. Fer-ho en col·laboració 

amb els clubs i entitats esportives. 

 

- Percentatge de personal tècnic de l’Ajuntament de l’àmbit 

d’Esport format en perspectiva de gènere i LGTBIQ+. 

- Nombre de clubs i entitats que hi participen. 

- Nombre d’accions realitzades. 

2021 

- 

2024 

Alcaldia. 

Esports. 

 

Reformulació dels treballs i dels temps (LE5) 

Objectiu 1. Fomentar la corresponsabilitat i el repartiment equitatiu dels treballs i els usos del temps i millorar la qualitat de vida de les 

persones cuidadores. 

Codi Accions Proposta d’indicadors Calendari Responsables 

LE5 – 1.1 

 

Realitzar accions de sensibilització per a 

promoure el reconeixement de la responsabilitat 

dels homes en la cura dels infants i la gent gran 

aprofitant el Dia del Pare (19 de març). 

 

- Nombre d’accions de sensibilització realitzades. 

- Nombre i edat d’homes assistents. 

- Repercussió a les xarxes socials de l’Ajuntament 

(sensibilització via xarxes socials). 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 

Salut. 

Educació. 

Cultura. 

LE5 – 1.2 

 

Donar continuïtat i difondre les xarxes 

comarcals d’ajuda mútua i xarxes de suport 

entre dones cuidadores no professionals. 

 

- Realització de les trobades. 

- Nombre de grups de suport realitzats. 

- Nombre de persones assistents i increment del nombre de 

persones. 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 

Participació 

ciutadana. 

Cultura. 

Objectiu 2. Treballar cap a l’empoderament econòmic de les dones a través d’una perspectiva feminista. 

Codi Accions Proposta d’indicadors Calendari Responsables 

LE5 – 2.1 

Promoure la incorporació del treball per 

competències als programes d’inserció laboral 

comarcals, de forma que es valorin els 

coneixements de les persones que fan treball 

- Nombre de comunicacions amb el Consell Comarcal i 

Consorci del Moianès per promoure la incorporació del 

treball per competències. 

- Nombre de programes ocupacionals que incorporen 

2022 

- 

2024 

Igualtat. 

Ocupació. 

Serveis Socials.  



 

42 
 

domèstic i de cures. l'orientació laboral per competències. 

- Percentatge d’inserció laboral d’homes i dones, abans i 

després de l’adaptació al treball per competències. 

Objectiu 3. Reforçar la introducció de la perspectiva de gènere a l’ocupació. 

Codi Accions Proposta d’indicadors Calendari Responsables 

LE5 – 3.1 

 

Col·laborar amb el Consell Comarcal per tal de 

planificar formacions al personal de l’àmbit 

d’ocupació, sobre com incorporar la 

perspectiva de gènere en el disseny i 

implementació dels programes ocupacionals, 

parant especial atenció als col·lectius de dones 

amb major risc de pobresa: dones majors de 55 

anys, llars monomarentals, etc.; a les dones 

migrades; a les dones amb diversitat funcional, 

etc. 

 

- Formacions realitzades. 

- Nombre de dones i homes assistents. 

- Valoració sobre les formacions de les persones assistents. 

2022 

- 

2024 

Igualtat. 

 

Reconeixement del lideratge i la participació de les dones (LE6) 

Objectiu 1. Reformular les instàncies de participació ciutadanes per a la igualtat de gènere. 

Codi Accions Proposta d’indicadors Calendari Responsables 

LE6 – 1.1 

Crear espais de comunicació i coordinació amb 

entitats i col·lectius feministes, de dones, 

LGBTIQ+ o que incorporin la perspectiva 

feminista del municipi; així com donar suport a 

les accions que realitzin. 

- Creació d’espais de comunicació. 

- Nombre d’accions impulsades per les entitats feministes, 

de dones i LGBTIQ+ i l’Ajuntament. 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 

Participació 

ciutadana. 

Comunicació. 
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LE6 – 1.2 

Programar les activitats participatives i la 

comunicació de les mateixes en horaris que 

facilitin l’assistència de les persones que tenen 

responsabilitats de cura. 

 

- Nombre d’activitats executades en horari que faciliti 

l’assistència de persones cuidadores. 

- Nombre d’homes i dones assistents, per edat. 

- Grau de satisfacció de les persones assistents respecte dels 

horaris de les activitats. 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 

Participació 

ciutadana. 

Comunicació. 

LE6 – 1.3 
Oferir espais de canguratge a les activitats 

organitzades des de l’Ajuntament. 

- Nombre d’activitats que han disposat d’espais de 

canguratge. 

- Nombre de famílies beneficiades de l’espai i perfil 

(monomarentals, àvies, parelles heterosexuals...). 

- Valoració de les famílies que han utilitzat el servei. 

 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 

Educació. 

Cultura. 

Objectiu 2. Incorporar la perspectiva de gènere a les / des de les entitats del municipi. 

Codi Accions Proposta d’indicadors Calendari Responsables 

LE6 – 2.1 

Realitzar formacions dirigides al teixit associatiu 

del territori en clau d’igualtat de gènere i 

feminismes. 

- Nombre de formacions realitzades. 

- Nombre de persones assistents a les formacions, 

desglossat per sexe/gènere. 

- Grau de satisfacció de les persones assistents. 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 

Participació 

ciutadana. 

LE6 – 

2.2 

 

Promoure la transmissió de sabers en clau 

d’empoderament de les dones i de valorització 

de coneixements no formals, visibilitzant les 

aportacions de les dones al llarg de la història, a 

través de xarxes de suport intergeneracional. 

 

- Nombre d’accions realitzades. 

- Nombre de col·laboracions entre entitats de dones grans i 

dones joves. 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 

Cultura. 

Educació. 

LE6 – 

2.3 

Realitzar accions de sensibilització sobre noves 

masculinitats, aportant referents masculins no 

estereotipats. 

 

- Nombre d’accions realitzades. 

- Nombre d’homes assistents a les accions de 

sensibilització. 

- Valoració de les accions per part dels homes assistents. 

 

2021 

- 

2024 

Igualtat. 
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LE6 – 

2.4 

Vetllar perquè totes les activitats que 

s’organitzen des de les entitats del municipi 

segueixin el criteri de paritat entre homes i 

dones i des de la perspectiva de gènere a través 

d’una clàusula de promoció de la igualtat a les 

subvencions. 

- Nombre d’entitats del municipi que compleixen aquest 

paràmetre (evolució). 

- Tipologia de les activitats programades. 

2022 

- 

2024 

Igualtat. 

Promoció econòmica. 

Cultura. 
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7. ESTRATÈGIA D’IMPLEMENTACIÓ 

Per a fer possible la implementació del Pla Local d’Igualtat de Gènere de Moià (2021-2024) 

és indispensable establir mecanismes de seguiment i coordinació.  

Primerament, és important reconèixer el rol de les persones que treballen a l’àmbit d’igualtat 

de l’Ajuntament com a encarregades d’assegurar el compliment dels objectius i accions 

contemplades en aquest Pla, així com d’assessorament davant de possibles dubtes del 

personal del Consistori. Això no vol dir que la responsabilitat d’implementar el pla d’acció 

recaigui exclusivament sobre el personal d’Igualtat i Diversitat de Gènere, ja que la mirada 

transversal requereix el compromís del conjunt del personal de l’Ajuntament.  

En aquest sentit i pel que fa al seguiment de la implementació del Pla, s’instauren quatre 

nivells: 

Grup motor del Pla Local d’Igualtat 

Espai de coordinació 

amb ciutadania 

 
Espai de coordinació 

amb el Consell Comarcal 

 
Espai de coordinació amb 

altres àrees del Consistori   

 

En primer lloc, el Grup motor del Pla Local d’Igualtat es reunirà trimestralment (com a 

mínim) per tal de realitzar un seguiment estratègic i tècnic del Pla. Aquest Grup Motor està 

conformat per les persones que han fet un seguiment més directe al procés d’elaboració del 

Pla. Més concretament, el Grup Motor s’encarregarà de: 

- Fer el seguiment estratègic:  

a. validar la planificació anual de les accions a desenvolupar per a garantir la 

coherència amb els objectius recollits al Pla;  

b. avaluar periòdicament del grau d’acompliment del pla d’acció, quelcom 

imprescindible, així com la priorització de les accions que es creguin 

pertinents (aquesta avaluació podrà comptar amb l’assessorament de personal 

extern expert en la matèria);  
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- Fer el seguiment tècnic:  

a. vetllar perquè les àrees compleixen amb les seves responsabilitats d’execució i 

el calendari8, tenint present els indicadors de cada acció a desenvolupar 

contemplats en aquest document;  

D’altra banda, s’estableixen tres espais de coordinació que hauran de realitzar-se, com a 

mínim, semestralment. Els espais de coordinació s’entenen com sessions de treball on se 

socialitzen (per part del Grup Motor o una representació del mateix) els avenços del Pla i es 

comparteixen les accions a desenvolupar a curt i mitjà termini, de forma que es pugui arribar 

a col·laborar de forma activa en la consecució d’aquestes.  

L’espai de coordinació amb ciutadania, s’entén obert a totes aquelles persones que vulguin 

participar, estiguin o no associades a una entitat o òrgan de qualsevol tipologia. 

L’espai de coordinació amb el Consell Comarcal del Moianès, s’entén com un espai on hi 

hauran d’assistir persones representants del Grup Motor i del Consell Comarcal per tal de 

sumar esforços i recursos en la implementació de les accions que es cregui adients. 

L’espai de coordinació amb altres àrees del Consistori (àrees que no tenen representació al 

Grup Motor), ha de ser un espai on el Grup Motor es coordini amb les àrees necessàries per a 

desenvolupar les accions. És a dir, si és necessària la implicació de l’equip municipal de 

comunicació, s’haurà de fer una reunió amb aquest per tal d’assabentar-lo de les accions que 

hauran de desenvolupar. 

 

Per últim, caldrà tenir present que en finalitzar el procés d’implementació del Pla, s’haurà de 

dur a terme una avaluació final dels resultats obtinguts, la qual es recomana delegar a 

organismes externs com, per exemple, entitats especialitzades. 

                                                        
8 A l’Annex I s’adjunta un document de seguiment d’accions que pot ser útil per a les persones encarregades 
d’assegurar el seu compliment. 
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9. ANNEXOS 

Annex I. Model de fitxa de seguiment 

Fitxa de seguiment i avaluació 

Fitxa de seguiment de les línies estratègiques del Pla Local d’Igualtat de Gènere de Moià 

Eix estratègic         
    
(segons el pla d’acció)  

 

Objectiu estratègic    
 
(segons el pla d’acció) 

 

Línia d’actuació        
 
(segons el pla d’acció) 

 

Departaments/àrees 
responsables        
      
(segons el pla d’acció) 

 

Calendari previst           
 
(segons el pla d’acció) 

 

Descripció de les accions 
desenvolupades 
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Resultats 

 
 
 
 
 
 

Agents implicats  
(Departaments/àrees 
municipals, entitats, 
institucions, etc.) 

 

Període d’execució  

Indicadors  
 
(desagregats per gènere) 

 
 
 
 
 

Informació addicional 
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Annex II. Model d’entrevista 

OBJECTIUS DE L’ENTREVISTA:  

1. Conèixer l’estat de la qüestió sobre la igualtat de gènere a Moià. 

2. Com funciona l’àrea d’igualtat i com s’organitza a nivell de servei: funcions, 

estructura, recursos, transversalitat, atenció directa (SIAD comarcal o Serveis socials) 

i violència i relació amb la ciutadania. Les coses que es fan. 

3. Les línies prioritàries, els àmbits d’intervenció i els eixos que s’estan desenvolupant i 

es volen desenvolupar en el futur. Com es vol avançar i cap a on. 

4. Els mecanismes i instàncies de coordinació i seguiment existents o que es volen 

desenvolupar (responsabilitats de cada àrea, comissions, indicadors). Com es pot 

millorar, com li donarem seguiment, com podem fer que  la gent s’impliqui.  

TEMA 1: Polítiques d’Igualtat de gènere a l’ajuntament de Moià i transversalitat 

de gènere. 

1. Històric: Quan es va crear la Regidoria d’igualtat? En quin context va néixer?  

2. Valoració de les polítiques d’igualtat a l’agenda política actual. 

3. Estructura i RRHH d’igualtat.  

4. Transversalitat de gènere a l’Ajuntament: 

a. Coordinació amb altres àrees. 

b. Metodologia de coordinació interdepartamental.  

c. Grau de coneixements i sensibilització vers la igualtat de gènere en la resta 

d’àrees de l’ajuntament.  

d. Estratègies comunicatives internes i externes.  

5. Vincles amb la ciutadania i participació.  

6. Reptes i dificultats de les polítiques de gènere a l’Ajuntament. 

TEMA 2: ATENCIÓ A LES DONES I VIOLÈNCIA DE GÈNERE  

1. Quin és el Circuit local d’actuació envers la Violència Masclista? 

2. Estratègies comunitàries.  

3. Percepció de les dificultats i potencialitats dels serveis. 

4. Percepció sobre les violències masclistes al territori. Incidència. Detecció de 

necessitats. 

 Interseccionalitat 

 Atenció a la diversitat: LGTBI, dones migrades o racialitzades, dones amb diversitat 

funcional... 

TEMA 3: PLA D’ACCIÓ. Propostes i reptes pel Pla 

1. Expectatives envers el Pla d’Igualtat. 

2. Paper de les diferents àrees i departaments de l’ajuntament. 

3. Paper de la ciutadania i teixit associatiu 

a. Com es volen impulsar les polítiques de gènere a Moià. 
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b. Com es vol promoure un model de ciutat inclusiva, cohesionada i accessible 

per a totes les persones...? 

c. Com es vol sensibilitzar envers les diferències de gènere que afecten la qualitat 

de vida, tenir en compte la diversitat de les dones, de situacions i de cicles de 

vida. Porta a terme projectes en l’àmbit de la salut, esports, educació, atenció 

social, diversitat... 

d. Reconeixement del lideratge i la participació, els sabers i la cultura de les 

dones: mecanismes de participació adients, foment de la participació, suport a 

grups de dones, els sabers de les dones.  

4. Facilitats i dificultats del futur Pla d’Igualtat. 

 

TEMA 4: SEGUIMENT DEL PLA D’IGUALTAT MUNICIPAL 

1. Com volem donar seguiment al Pla d’igualtat?  

2. Quines serien les responsabilitats de cada àrea en aquest sentit? 

3. Com es pot fer que la resta d’àrees s’impliquin i que participin d’espais de coordinació 

i seguiment?  

4. Com es pot millorar tot el que seria el seguiment una vegada aprovat el Pla?  

5. Quines són les vostres expectatives amb el Pla? 
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