
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Memòria 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Memòria 2010 
Institut Català de les Dones                                                                                     
 
 
 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memòria 2010 
 
Edita: Institut Català de les Dones 
Seu: Pl. Pere Coromines, 1 
08001 Barcelona 
Tel. 93 495 16 00 
Fax. 93 321 61 11 
icd@gencat.cat  
www.gencat.cat/icdones 
CIF Q-5850014-A 
 
 Institut Català de les Dones 
Edició: febrer 2011 
Font taules i gràfics: Institut Català de les Dones  



Memòria 2010 
Institut Català de les Dones                                                                                     
 
 
 

 3 

 
 
Taula de continguts: 
 
Presentació ...................................................................................................................................................... 5 

Línies estratègiques ....................................................................................................................................... 5 
Estructura, organització i mitjans.................................................................................................................. 5 

Organigrama .................................................................................................................................................. 5 
Personal ......................................................................................................................................................... 6 
Pressupost ..................................................................................................................................................... 7 
Peticions de règim interior i personal............................................................................................................. 7 
Convenis i contractacions .............................................................................................................................. 7 

Desenvolupament del Pla 2008-2011............................................................................................................. 8 
1. Impuls i coordinació del desenvolupament transversal de les polítiques de gènere................................. 8 

Comissió interdepartamental per a la igualtat d’oportunitats i comissió tècnica de seguiment i avaluació 
del Pla ................................................................................................................................................... 9 

Informes d’impacte de gènere.................................................................................................................. 10 
Projectes legislatius i normatius ............................................................................................................... 11 
Formació al personal de les Administracions........................................................................................... 11 
Subvencions a Ens Locals ....................................................................................................................... 14 

2. Afavoriment dels canvis culturals que transformin estructures i models androcèntrics .......................... 15 
Subvencions a universitats....................................................................................................................... 15 
Beques a persones físiques ..................................................................................................................... 16 
Subvencions a editorials .......................................................................................................................... 16 
Xerrades-debat a les AMPAS .................................................................................................................. 16 
Publicacions i material formatiu................................................................................................................ 17 
Exposicions itinerants............................................................................................................................... 17 
Centre de Documentació.......................................................................................................................... 18 
Comunicació............................................................................................................................................. 23 
Programes europeus: participació en el projecte Gender 4 Growth ........................................................ 26 
Activitats de l’ICD ..................................................................................................................................... 27 
Actes de representació de l’Institut Català de les Dones al territori......................................................... 31 

3. Promoció de la participació de les dones ................................................................................................ 33 
Subvencions a entitats ............................................................................................................................. 35 
Subvencions en el marc del Programa Ende........................................................................................... 35 

4. Afavoriment de la qualitat de vida i la cohesió social .............................................................................. 37 
Estades de temps lliure ............................................................................................................................ 37 
Serveis d’atenció ...................................................................................................................................... 37 

5. Intervenció integral contra la violència masclista..................................................................................... 38 
Fons Econòmic Món Local ....................................................................................................................... 38 
Línia d’atenció a les dones en situacions de violència masclista a Catalunya (900 900 120)................. 38 
Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista ....................................... 40 
Circuits territorials per a l’abordatge de la violència masclista ................................................................ 41 
Comissió Nacional per a una Intervenció coordinada contra la violència masclista................................ 41 
Grup de treball per a l’abordatge de les situacions de prostitució, en especial de les d'explotació de 

persones amb finalitat sexual. ............................................................................................................ 43 
Creació d’un espai professional de consulta en línia dels serveis i recursos en matèria de violència 

masclista a Catalunya......................................................................................................................... 43 
Personacions............................................................................................................................................ 44 
Servei d’intervenció en crisis greus en l’àmbit de la violència masclista ................................................. 44 
Talla amb el Mals Rotllos ......................................................................................................................... 44 

 
 

 
 
 

 
 

 



Memòria 2010 
Institut Català de les Dones                                                                                     
 
 
 

 4 

 
Índex de taules: 

Taula 1 - Distribució del personal per cossos.....................................................................................................................................6 
Taula 2 - Distribució del personal per territori .....................................................................................................................................6 
Taula 3 - Pressupost 2010 per capítols ..............................................................................................................................................7 
Taula 4 - Distribució Capítol 1 (pressupost 2010)...............................................................................................................................7 
Taula 5 - Execuació de les actuacions del Pla de Polítiques de Dones. Any 2010............................................................................8 
Taula 6 -  - Execució del pressupost del Pla de Polítiques de Dones. Any 2010...............................................................................8 
Taula 7 - Informes d'impacte de gènere per departament................................................................................................................10 
Taula 8 - Formació amb l'EAPC........................................................................................................................................................12 
Taula 9 - Formació amb el DASC .....................................................................................................................................................13 
Taula 10 - Formació interdepartamental...........................................................................................................................................13 
Taula 11 - Formació amb el departament de Justícia ......................................................................................................................13 
Taula 12 - Ajuts atorgats a Ens locals per territori ............................................................................................................................14 
Taula 13 - Projectes d’Ens locals per territori ...................................................................................................................................14 
Taula 14 - Distribució territorial de les xerrades ...............................................................................................................................16 
Taula 15 - Itinerància de les exposicions..........................................................................................................................................18 
Taula 16 - Distribució territorial de les exposicions ..........................................................................................................................18 
Taula 17 - Tipologia documental del Centre de Documentació de l'ICD ..........................................................................................19 
Taula 18 - Distribució territorial dels actes de representació de l'ICD ..............................................................................................31 
Taula 19 - Actes de l'ICD pe tipologia...............................................................................................................................................31 
Taula 20 - Evolució anual del nombre d’entitats del CNDC..............................................................................................................33 
Taula 21 - Representació territorial de les entitats del CNDC ..........................................................................................................34 
Taula 22 - Distribució territorial dels ajuts ENDE..............................................................................................................................35 
Taula 23 - Distribució dels tallers de participació Eines per temes ..................................................................................................36 
Taula 24 - Distribució territorial dels tallers de participació Eines per temes ...................................................................................36 
Taula 25 - Atenció dels serveis d’atenció a les dones i distribució territorial....................................................................................37 
Taula 26 - Evolució de les trucades rebudes. Any 2010 (Catalunya)...............................................................................................39 
Taula 27 - Persones ateses pel servei intervenció en crisis greus...................................................................................................44 
Taula 28 - Distribució dels tallers. Indicadors 2010. .........................................................................................................................45 
 



Memòria 2010 
Institut Català de les Dones                                                                                     
 
 
 

 5 

 
Presentació 
 
L’Institut Català de les Dones, adscrit al Departament d’Acció Social i Ciutadania1, és l’organisme de 
l’Administració de la Generalitat encarregat de dissenyar, impulsar, coordinar i avaluar les polítiques de 
dones i per a les dones. Aquestes polítiques es recullen i tradueixen en plans interdepartamentals, que són 
aprovats pel Govern, amb el compromís econòmic i el consens de tots els departaments. 
 
El pla de polítiques de dones és el full de ruta del Govern per a l’aplicació de la transversalitat de la 
perspectiva de gènere i de les dones en la seva acció política i administrativa, i el document on es manifesta 
el compromís de tots els departaments de crear o mantenir els dispositius necessaris per garantir un marc 
favorable que permeti continuar desenvolupant les actuacions que facin avançar en aquest àmbit. 
 
Les funcions de l’Institut Català de les Dones són: 
� Elaborar i proposar les directrius sobre polítiques de dones.  
� Dissenyar, coordinar, impulsar i fer el seguiment del Pla de Polítiques de Dones.  
� Dissenyar, executar i avaluar els programes d’actuació del Departament en matèria de polítiques de 

dones, d’acord amb les directrius establertes al Pla de Polítiques de Dones.  
� Coordinar i avaluar l’execució dels acords fruit de les relacions entre l’Institut Català de les Dones, 

entitats i organismes catalans, de l’Estat espanyol i d’organismes d’igualtat d’altres comunitats 
autònomes en règim bilateral o multilateral en els diferents programes d’igualtat d’oportunitats.  

� Coordinar, fer el seguiment i supervisar els programes i les actuacions dels diferents departaments i 
organismes de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de les polítiques de dones, d’acord amb les 
directrius establertes al Pla de Polítiques de Dones.  

Línies estratègiques 

En el marc del desplegament del Pla de Polítiques de Dones 2008-2011, les línies estratègiques de l’ICD 
han estat: 

1. Desenvolupament i consolidació dels mecanismes necessaris per a fer efectiva la transversalitat de 
la perspectiva de gènere i de les dones a les polítiques públiques. 

2. Col·laboració i coordinació amb els ens locals per a la implementació i desplegament de polítiques 
de dones al territori català. 

3. Intervenció integral en l’abordatge de la violència masclista. 
 
Estructura, organització i mitjans 

Organigrama 

Departament d’Acció Social i Ciutadania 
� Institut Català de les Dones 
� Presidència 

� Direcció Executiva 
� Gerència 

� Oficina de Comunicació 
� Informàtica 
� Àrea Economicoadministrativa 
� Àrea de Promoció d’Activitats i Entitats 
� Centre de Documentació 
� Àrea de Planificació i Seguiment del Pla d’Actuació del Govern 
� Seu territorial d’Alt Pirineu i Aran 
� Seu territorial de Barcelona 
� Seu territorial de Catalunya Central 
� Seu territorial de Girona 

                                                           
1 Actual departament de Benestar Social i Família (BSF) DECRET 63/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Benestar Social i Família (DOGC 
núm. 5791 - 07/01/2011) 
 



Memòria 2010 
Institut Català de les Dones                                                                                     
 
 
 

 6 

� Seu territorial de Lleida 
� Seu territorial de Tarragona 
� Seu territorial de Terres de l’Ebre 

Personal 

 
 A 31 de desembre de 2010, l’Institut Català de les Dones compta amb una plantilla de 58 persones.  
La distribució del personal de l’ICD és la següent: 
 

Taula 1 - Distribució del personal per cossos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 2 - Distribució del personal per territori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
L’any 2010 s’han gestionat un total de 5 processos de selecció que han estat ofertats a través del portal 
Època. 
 

Unitats Directives
Alts 

càrrecs A B C D E total
% per 
unitats

Presidenta/Directora 2 2 3,4%
Adjunta Presidenta 1 1 1,7%
Gerent 1 1 1,7%
Economicoadministrativa 5 1 3 9 15,5%
Planificació i Seguiment del Pla 7 1 2 10 17,2%
Activitats 1 2 3 5,2%
Secretaria 1 2 3 5,2%
Premsa 2 2 3,4%
Informàtica 1 1 2 3,4%
Centre Documentació 2 1 3 5,2%
Recepció i Registre 1 3 4 6,9%
Seu territorial de l'Alt Pirineu i Aran 1 1 1,7%
Seu territorial de Barcelona 2 1 1 4 6,9%
Seu territorial de Catalunya Central 1 1 1,7%
Seu territorial de Girona 3 3 5,2%
Seu territorial de Lleida 3 3 5,2%
Seu territorial de Tarragona 1 2 3 5,2%
Seu territorial de Terres de l'Ebre 3 3 5,2%
Total personal 2 18 20 10 5 3 58 100,0%
% per cossos laborals 3,4% 31,0% 34,5% 17,2% 8,6% 5,2% 100,0%

Demarcació Persones
 Alt Pirineu i Aran 1
 Barcelona 44
 Catalunya Central 1
 Girona 3
 Lleida 3
 Tarragona 3
 Terres de l'Ebre 3
 Total Personal ICD 58

A

31%

Alts càrrecs

3%

E

5%

D

9%

C

17%

B

35%

Terres de l'Ebre

5,2%

Cataluny a 

Central

1,7%

Girona

5,2%
Lleida

5,2%
Tarragona

5,2%

Alt Pirineu i Aran

1,7%

Barcelona

75,9%
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Pressupost 

El pressupost inicial gestionat durant el 2010 ha estat d’11.711.605,37 €: 
 
 
Taula 3 - Pressupost 2010 per capítols 

 
S’han tramitat 2 expedients de generació de crèdit, 7 
expedients de transferència pressupostària, 1 
expedient d’incorporació de romanents i s’han 
gestionat 8.816 documents comptables a través de la 
plataforma GECAT. 
 
 
 

 
 
 
 
Pressupost de recursos humans 
S’ha gestionat un pressupost final de 2.779.518,49 € d’acord amb el quadre resum següent: 
 
Taula 4 - Distribució Capítol 1 (pressupost 2010) 
  Import  
 Retribucions personal ICD  2.254.005,37 € 
 Productivitat   24.223,32 € 
 Gratificacions serveis extraordinaris  4.776,69 € 
 Seguretat Social i Muface  490.999,99 € 
 Aportació al Pla de Pensions  5.513,12 € 
 TOTAL CAPÍTOL 1  2.779.518,49 € 

 
 

Peticions de règim interior i personal 

Durant l’any 2010 s’han tramitat les peticions següents: 
 
� 47 peticions de fotocòpies i/o enquadernacions 
� 249 peticions de material d’oficina  
� 370 peticions del servei de missatgeria. 
� 627 peticions de material de difusió i de publicacions. 
� 346 peticions de reserva de sales 
 
I els següents registres: 
 
� 5.270 registres d’entrada 
� 2.973 registres de sortida 
 

Convenis i contractacions 

S’han tramitat 16 convenis amb diferents organismes i/o entitats dels quals se n’han signat 14 per un import 
de 688.046,74€. 
S’han tramitat 10 expedients de contractació administrativa, per executar al 2011, per un import total de 
519.726,31€ i 75 expedients de proposta de despesa superior a 3.000 euros per un import total de 
817.284,09€. 
 

  Pressupost inicial Pressupost final 
 Capítol 1  2.774.005,37 € 2.779.518,49 € 
 Capítol 2  1.868.220,00 € 2.058.032,57 
 Capítol 4  7.021.350,00 € 7.999.907,37 
 Capítol 6  47.030,00 € 47.030,00 
 Capítol 8  1.000,00 € 1.000,00 
 Total  11.711.605,37 € 12.885.488,43 € 

Gratificacions 

serv eis 

ex traordinaris

0,2% Seguretat Social i 

Muface

17,7%

Aportació al Pla 

de Pensions

0,2%

Retribucions 

personal ICD

81,1%

Productiv itat 

0,9%
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Desenvolupament del Pla de Polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2008-2011 

1. Impuls i coordinació del desenvolupament transversal de les polítiques de 
gènere 

 
Durant l’any 2010 ha continuat el desenvolupament, la coordinació i el seguiment del Pla de Polítiques de 
Dones 2008-2011.  
El mes de maig el Govern, aprova per Acord, la despesa del Pla Polítiques de Dones per l’exercici 
pressupostari de l’any 2010, per un global de 132.589.910,95€2. Durant el mesos de juny i juliol es demana 
als departaments la previsió real donada la retallada pressupostaria. El pressupost del Pla de Politiques per 
al 2010 queda afectat un 4.52%.  
L’execució final de l’any 2010 ha estat de 85.713.098,64€., és a dir el 64,6% del previst per l’Acord de 
Govern.  
 

Taula 5 - Execució del pressupost del Pla de Polítiques de Dones. Any 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’execució, durant l’any 2010, ha estat del 76,20% de les actuacions. Es consideren executades les 
actuacions que continuen executant-se any rere any, les finalitzades, les transaccionades, les previstes i les 
pausades. 
 

Taula 6 -  - Execució de les actuacions del Pla de Polítiques de Dones. Any 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 Columna Pressupost Acord de Govern 

Desestimada En execució Finalitzada No iniciada Pausada Prevista Transaccionada Total Actuacions

1
Transversalitat de les polítiques de dones a les 
administracions públiques

5 58 9 14 6 1 93

2
Canvis culturals que transformin estructures i 
models patriarcals

89 3 42 7 1 142

3 Participació 38 4 6 6 1 2 57

4
Reorganització dels treballs i noves polítiques del 
temps

2 56 2 26 1 87

5 Qualitat de vida i cohesió social 5 50 6 22 5 2 90
6 Intervenció integral contra la violència masclista 73 4 12 5 94

12 364 28 122 30 1 6 563

Estat de les actuacions
Eix

Pressupost 
Acord de Govern

Pressupost 
previsió 

Pressupost 
executat

% Executat 
des de l'Acord
de Govern

Departament d'Acció Social i Ciutadania       23.361.685,50 €       23.251.885,25 € 13.984.166,85 €    59,9%
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural            271.000,00 €            271.000,00 € 258.000,00 €         95,2%
Departament d'Economia i Finances              18.000,00 €                           -   € -  €                     0,0%
Departament d'Educació            667.700,00 €            663.509,80 € 683.609,80 €         102,4%
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa            351.984,30 €            352.267,50 € 489.009,70 €         138,9%
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 766.701,00 €           848.016,77 €           762.855,57 €         99,5%
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 122.000,00 €           122.000,00 €           340.817,00 €         279,4%
Departament de Governació i Administracions Públiques 3.500,00 €               3.500,00 €               152.599,56 €         4360,0%
Departament de Justícia 9.409.384,79 €        9.409.384,79 €        9.454.838,44 €      100,5%
Departament de la Presidència 230.000,00 €                      230.000,00 €                         -   € 0,0%
Departament de la Vicepresidència 9.195.972,00 €                5.468.436,30 €       4.400.459,20 € 47,9%
Departament de Medi Ambient i Habitatge 24.224.709,32 €            22.750.090,00 €            29.000,00 € 0,1%
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 18.181.312,07 €            18.181.312,07 €     16.014.463,26 € 88,1%
Departament de Salut 15.988.761,50 €            15.968.306,80 €     15.108.132,49 € 94,5%
Departament de Treball 18.085.595,10 €            17.360.811,42 €     11.149.658,34 € 61,6%
Institut Català de les Dones 11.711.605,37 €      11.711.605,37 €      12.885.488,43 €    110,0%

    132.589.910,95 €     126.592.126,07 €     85.713.098,64 € 64,6%

Execució del pressupost 2008
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Una de les accions prioritàries de l’Institut Català de les Dones és aplicar la transversalitat de la perspectiva 
de gènere i de les dones a totes les polítiques i actuacions del Govern de la Generalitat. Des de l’Institut 
Català de les Dones es desenvolupen, impulsen i coordinen actuacions per assegurar la vinculació de totes 
les institucions incorporant la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les dones a totes les 
actuacions de les administracions catalanes. Per això compta amb diferents eines metodològiques o 
mecanismes de transversalització, entre les qual cal destacar:  

Comissió interdepartamental per a la igualtat d’oportunitats i comissió tècnica de 
seguiment i avaluació del Pla 

La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat d’Oportunitats és l’espai de coordinació entre l’Institut 
Català de les Dones i tots els departaments i organismes que configuren l’Administració de la Generalitat 
per al desplegament dels plans de polítiques de dones. Al llarg de l’any 2010 s’ha reunit en dues ocasions.  
 
La Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d’acció i Desenvolupament de Polítiques de Dones és l’òrgan 
tècnic de la Comissió Interdepartamental i té per objectiu coordinar les actuacions del Pla i fer-ne el 
seguiment. Durant el 2010 aquesta comissió s’ha reunit en una ocasió. 
 
Els Grups de treball de cadascun dels eixos (grups tècnics constituïts per tal de realitzar un seguiment més 
acurat de la implementació del Pla de polítiques de dones del Govern de la generalitat de Catalunya 2008-
2011), exceptuant l’Eix 3 i l’Eix 2, s’han reunit un total de quatre vegades. Durant l’any 2010 s’han fet també 
reunions bilaterals amb tots els departaments per coordinar el seguiment del Pla de polítiques de dones en 
el marc del programa informàtic de seguiment del Pla de Govern. 
 
 
Treball interdepartamental Fons Europeus: 
Comitè de seguiment del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 
 
L’ICD va assistir a la reunió del Comitè de seguiment del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, 
que va aprovar l’informe d’execució de l’anualitat 2009 i la proposta de modificació del Programa Operatiu i 
dels criteris de selecció d’operacions.  
 
 
Comitè de seguiment del Programa Operatiu FSE Catalunya 
 
L’ICD va assistir a la reunió del Comitè de seguiment del Programa Operatiu FSE Catalunya en la que es va 
aprovar l’informe anual d’execució de l’anualitat 2009, i es va tractar de la situació del Programa operatiu en 
relació al compliment de la Regla N+2 de descompromís automàtic i també dels criteris de selecció de les 
operacions. 

Comitè de Seguiment del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2017-2013 

L’ICD ha participat com a vocal en una nova reunió del Comitè, creat al juny de 2008, en la que es va fer el 
seguiment de l’informe intermedi anual del Programa i de l’execució financera del Programa de 
Desenvolupament Rural. 
 

Grau d'execució:  

76,20% 

No iniciades: 

21,67%
76,20% 21,67%

1

364

28

30

6

Actuacions previstes

Finalitzades

Pausades

Transaccionades

Actuacions execució

Grau d'execució: No iniciades: 
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Xarxa de polítiques d’igualtat entre dones i homes en els Fons Estructurals i ens els Fons 
de Cohesió 2007-2013 

L’ICD va participar en la segona reunió d’aquesta Xarxa, que va tenir lloc a Sevilla els dies 13 i 14 de maig.  
L’objectiu d’aquesta Xarxa, liderada pel Ministeri d’Economia i Hisenda, l’Instituto de la Mujer i el Ministeri de 
Treball i Immigració, i amb participació de totes les CCAA, és contribuir a la integració real i efectiva de la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes en les intervencions del Fons Estructurals (FEDER i FSE) i del 
Fons de Cohesió.  
 

Plans Interdepartaments al PDG 

Durant el 2010 s’ha posat en marxa el mòdul de plans interdepartamentals a l’aplicació Pla de Govern. Des 
de l’ICD s’han donat d’alta totes les actuacions que coordina en el Pla de Polítiques de Dones 2008-2011 i 
s’han mantingut reunions bilaterals amb la resta de departaments per tal que incorporin la resta 
d’actuacions. 
 
Les esmentades actuacions i indicadors es poden llegir transversalment, com a actuacions de legislatura 
(PdG) i/o formant part d’un pla interdepartamental. 

Informes d’impacte de gènere 

D’acord amb el que estableix l’article 36 la Llei 13/2008 i l’article 64.3.de la Llei26/2010, s’han elaborat i 
tramitat 310 informes interdepartamentals d’impacte de gènere sobre disposicions de caràcter general. 
 
Taula 7 - Informes d'impacte de gènere per departament 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departament Total
Acció Social i Ciutadania 53
Agricultura, Alimentació i Acció Rural 16
Consell de l'Audiovisual de Catalunya 1
Cultura i Mitjans de Comunicació 11
Economia i Finances 26
Educació 15
Governació i Administracions Públiques 10
Innovació, Universitats i Empresa 28
Interior, Relacions Institucionals i Participació 42
Justícia 6
Medi Ambient i Habitatge 18
Política Territorial i Obres Públiques 7
Presidència 8
Salut 32
Treball 10
Vicepresidència 27
TOTAL 310

Distribució per departaments
17,1%

5,2%

0,3%

3,5%

8,4%

4,8%
3,2%

9,0%

13,5%

1,9%

5,8%

2,3% 2,6%

10,3%

3,2%

8,7%

ASC AAR CAC CMC ECF EDU GAP IUE IRP JUS MAH PTO PRE SLT TRE VCP
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Projectes legislatius i normatius 

Desplegament de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

Principals normes de desenvolupament aprovades: 
 
a) Decret 60/2010, d’11 de maig, de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 
Violència Masclista (DOGC núm. 5628 de 13.05.2010; Correcció d’Errades DOGC núm. 5645 de 08.06.2010 
i DOGC núm. 5669 de 13.07.2010)  
 
Desenvolupa l’article 82 de la Llei 5/2008.  Regula el règim jurídic de la Comissió constituint-se com a 
màxim òrgan de coordinació institucional i social per tal de fer front a la problemàtica de la violència 
masclista.  L’acte de constitució formal de la CNVM va tenir lloc el 7 de juliol sota la presidència de la 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania i amb la participació de més d’una seixantena de vocalies.  Durant 
aquest acte es va signar l’Acord pel qual s’aprova el Procediment de Coordinació Institucional per al 
Desplegament d’una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista.   
 
b) Decret 123/2010, de 7 de setembre, del Fons de garantia de pensions i prestacions (DOGC núm. 5711 de 
09/09/2010). 
 
Desenvolupa l’article 44 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, i els articles 49 i següents 
de la Llei 5/2008.  El Fons es constitueix amb l’objectiu de compensar la situació de precarietat econòmica 
de les famílies amb pocs recursos econòmics quan no reben la pensió establerta en un procediment judicial 
de família.  Va dirigit a les persones (dones o homes) i llurs fills i filles, menors d’edat o majors amb un grau 
igual o superior al 65% de discapacitat, que pateixin un incompliment del pagament de les pensions 
d’aliments o compensatòries reconegudes judicialment.  L’entrada en funcionament del Fons està prevista 
per l’1 de maig de 2011. 
 
c) Acord GOV /183/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Programa de mesures per a l’abordatge de 
situacions de prostitució, en especial de les d’explotació de persones amb finalitat sexual (DOGC núm. 5736 
de 18.10.2010) 
 
L’Acord desenvolupa l’article 67.2 de la Llei 5/2008.  El Programa conté 35 actuacions i s’articula al voltant 
de 5 línies estratègiques: coordinació, prevenció, sensibilització, detecció i atenció.  El Programa permetrà 
impulsar un PROTOCOL d’intervenció integral i coordinat entre els diferents departaments de la Generalitat, 
altres institucions i les entitats especialitzades en la matèria.  Aquestes actuacions seran coordinades pel 
Grup de Treball que actua a través de dues comissions, en les quals participen, a més dels diferents 
departaments de la Generalitat, la Delegació del Govern de l’Estat, les entitats municipalistes, l’Ajuntament 
de Barcelona i entitats especialitzades.  L’Acord disposa la creació d’un DISPOSITIU d’acolliment i protecció 
que oferirà atenció d’urgència a les víctimes d’explotació sexual, actuarà 24 hores del dia desplaçant-se per 
tot Catalunya. 

Iniciativa legislativa:  Projecte de Llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat de dones i homes 

A proposta de la Consellera d’Acció Social i Ciutadania, el Govern de la Generalitat aprova la iniciativa el 7 
de setembre de 2010 i autoritza l’esmentada Consellera perquè el presenti al Parlament. 
En data 30 de setembre de 2009 (Reg. 74527) la Mesa del Parlament admet a tràmit la iniciativa i es publica 
al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, núm. 804 de 4 d’octubre de 2010 (pàgines 48 a 67). 

 

Formació al personal de les Administracions 

Col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

L’Institut Català de les Dones, a través d’Escola de l’Administració Pública (EAPC), ha ofert al personal de 
les administracions públiques de Catalunya 7 cursos i jornades de formació amb els temes següents: 
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Formació bàsica:  
⋅ Curs  Pautes per a l’ús d’un llenguatge no 

sexista ni androcèntric – 3 edicions. 
⋅  

� Lleida, 31 de maig i 7 de juny de 2010 
� Girona, 2 i 9 de juny de 2010 
� Barcelona, 18 i 23 de juny de 2010 

 
⋅ Curs bàsic de formació en matèria de violència 

masclista – 2 edicions. 
⋅  

� Barcelona, 20 de maig de 2010 
� Tortosa, 29 de juny de 2010 

 
⋅ Curs Eines per a un diagnòstic i anàlisi de la 

realitat des de la perspectiva de gènere 
� Barcelona, 1, 5 i 8 d’octubre de 2010 

 
 
 

Formació món local: 
⋅ Curs Elaboració de plans de polítiques de 

dones al món local – 2 edicions. 
� Vic, 16 i 18 de febrer de 2010 
� Tremp, 16 i 18 de març de 2010 
 

⋅ Jornada Dones del Nord, Dones del Sud. 
Eines per a l’abordatge de la violència 
masclista des d’una perspectiva intercultural – 
4 edicions. 

� Tortosa, 6 d’abril de 2010 
� Calafell, 8 d’abril de 2010 
� Girona, 19 d’abril de 2010 
� Lleida, 22 d’abril de 2010 

 
⋅ Jornada Gestió i avaluació dels Serveis 

d’Informació i Atenció a les Dones 
� Barcelona, 15 de setembre de 2010 

Formació virtual: 
⋅ La transversalitat de gènere i de les dones a les polítiques públiques 

Del 20 de setembre al 29 de novembre de 2010 
 
 

 
Taula 8 - Formació amb l'EAPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Col·laboració amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania 

L’Institut Català de les Dones, a través del Departament d’Acció Social i Ciutadania (ASC), ha ofert al 
personal del departament 1 curs de formació: 
 

⋅ Curs sobre eines per a un diagnòstic i anàlisi de la realitat des de la perspectiva de gènere. 
Barcelona, 10, 15, 17 de juny i 2 de juliol de 2010. 

 

Dones Homes
Barcelona 14 2
Girona 24 1
Lleida 25 6
Barcelona 15 0
Tortosa 15 1

Curs Eines per a un diagnòstic i anàlisi de la 
realitat des de la perspectiva de gènere

Barcelona 19 1

Tortosa 35 6
Calafell 24 1
Girona 41 5
Lleida 35 5
Tremp 11 1
Vic 13 0

Jornada Gestió i avaluació dels Serveis 
d’Informació i Atenció a les Dones

Barcelona 88 1

Virtual
La transversalitat de gènere i de les dones a 
les polítiques públiques

36 3

Persones inscrites

Bàsica

Curs Pautes per a l’ús d’un llenguatge no 
sexista ni androcèntric

Curs bàsic de formació en matèria de 
violència masclista

Població

Món local

Jornada Dones del Nord, Dones del Sud. 
Eines per a l’abordatge de la violència 
masclista des d’una perspectiva intercultural 

Curs Elaboració de plans de polítiques de 
dones al món local

Formació Títol



Memòria 2010 
Institut Català de les Dones                                                                                     
 
 
 

 13 

Taula 9 - Formació amb el DASC 

Dones Homes
Curs sobre eines per a un diagnòstic i anàlisi 
de la realitat des de la perspectiva de gènere.

Barcelona 17 1

Títol Població
Persones inscrites

 
 

Col·laboració interdepartamental 

 
L’Institut Català de les Dones, la Secretaria per a la Immigració i el Gabinet Tècnic del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania; l’Institut d’Estudis de la Salut del Departament de Salut; el Departament de Justícia i el 
Departament de Governació i Administracions Públiques a través del Pla integral del Poble Gitano han 
col·laborat en l’organització d’unes jornades i d’un curs de dinamització per a la prevenció i identificació de la 
violència masclista en els col·lectius de dones immigrades.  
 
Així mateix, en col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es va realitzar el 
curs Polítiques de gènere dels Centres Penitenciaris de Catalunya: 

 
⋅ Jornades d’aproximació a la prevenció i identificació de la violència masclista en els col·lectius de 

dones immigrades. 
Lleida, 26 de maig de 2010. 
Vic, 1 de juny de 2010. 

 
⋅ Curs de dinamització per a la prevenció i identificació de la violència masclista en els col·lectius de 

dones immigrades. 
Barcelona, 3, 10, 17 i 21 de juny de 2010. 
Manresa, 11, 15, 22 i 29 de juny de 2010. 
Lleida, 14 de setembre i 2, 9 i 16 de novembre de 2010. 
Girona, 14, 21 i 25 d’octubre i 5 de novembre de 2010. 

 
Taula 10 - Formació interdepartamental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es va realitzar el curs 
Polítiques de gènere dels Centres Penitenciaris de Catalunya: Barcelona, 13, 13 i 17 de maig de 2010 
 
Taula 11 - Formació amb el departament de Justícia 
 
 
 
 

Altres col·laboracions 

Fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Nacional de Joventut de 
Catalunya per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els àmbits d’actuació del CNJC s’ha realitzat 
el curs  Perspectiva de gènere i associacionisme juvenil.  
 

Dones Homes
Lleida 55 10

Vic 35 3

Barcelona 24 2
Girona 34 7
Lleida 19 1
Manresa 23 3

Títol Població
Persones inscrites

Curs de dinamització per a la prevenció i 
identificació de la violència masclista en els 
col·lectius de dones immigrades

Jornades d'aproximació a la prevenció i 
identificació de la violència masclista en els 
col·lectius de dones immigrades

Dones Homes
Polítiques de gènere dels Centres 
Penitenciaris de Catalunya

Barcelona 24 6

Persones inscrites
Títol Població
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Subvencions a Ens Locals 

Durant l’any 2010 s’han presentat 253 sol·licituds corresponents a 260 projectes a la convocatòria pública 
per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, 
implementació o desenvolupament de polítiques de dones (Resolució ASC/190/2010, de 22 de gener, 
DOGC núm. 5560 de 04.02.2010), i s’ha atorgat subvenció a 254 projectes per un import total de 
1.509.113€. 
 
D’acord amb la convocatòria pública s’han subvencionat els supòsits següents: 
 
A. Disseny i elaboració d’un Pla de polítiques de dones, que ha d’aprovar l’òrgan de govern de l’ens local 

abans del termini de justificació d’aquesta convocatòria. Aquest Pla ha de contenir una diagnosi i ha 
d’especificar-ne la vigència, que ha de ser com a mínim de tres anys. 

B. Implementació de projectes, programes o actuacions inclosos en un Pla de polítiques de dones, aprovat 
per l’òrgan de govern de l’ens local. 

 
 
Taula 12 - Ajuts atorgats a Ens locals per territori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 13 - Projectes d’Ens locals per territori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disseny, elaboració i aprovació 
d'un pla de polítiques de dones 

(SUPÒSIT A)

Projectes o programes que 
incorporin la perspectiva de 

gènere (SUPÒSIT B)
TOTALS

 Barcelona 10 54 64
 Catalunya Central 4 43 47
 Camp de Tarragona 5 11 16
 Terres de l'Ebre 2 33 35
 Girona 1 38 39
 Àmbit Ponent 1 39 40
 Alt Pirineu i Aran 2 17 19
TOTALS 25 235 260

Alt Pirineu i 

Aran

7%Àmbit 

Ponent

15%

Girona

15%

Catalunya 

Central

18%

Barcelona

26%

Terres de 

l'Ebre

13%

Camp de 

Tarragona

6%

Disseny, elaboració i aprovació 
d'un pla de polítiques de dones 

(SUPÒSIT A)

Projectes o programes que 
incorporin la perspectiva de 

gènere (SUPÒSIT B)
TOTALS

Barcelona                                 62.143,00 €                           516.803,00 €            578.946,00 € 
Catalunya Central                                  11.000,00                              161.382,00               172.382,00   
Tarragona                                  17.760,00                                96.397,00               114.157,00   
Terres de l'Ebre                                    8.063,00                              144.162,00               152.225,00   
Girona                                    5.559,00                              294.289,00               299.848,00   
Àmbit Ponent                                    4.879,00                              107.834,00               112.713,00   
Alt Pirineu i Aran                                    5.712,00                                73.130,00                 78.842,00   
TOTALS                               115.116,00 €                        1.393.997,00 €         1.509.113,00 € 

Tarragona

8%

Terres de 

l'Ebre

10%

Barcelona

39%

Catalunya 

Central

11%

Girona

20%

Àmbit 

Ponent

7%

Alt Pirineu i 

Aran

5%
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2. Afavoriment dels canvis culturals que transformin estructures i models 
androcèntrics 

 
El reconeixement de la igualtat de dones i homes davant la llei, dels principis de no discriminació per raó de 
sexe i d’igualtat d’oportunitats, establerts en els ordenaments jurídics són avui dia una realitat a la nostra 
societat, tot i que la seva aplicació és hores d’ara incompleta. Ara bé, aquest reconeixement de drets no 
comporta la llibertat plena de les dones i encara hi ha pendent una transformació social que requereix de 
canvis profunds i complexos a l’àmbit cultural que modifiquin l’imaginari col·lectiu i que desconstrueixin 
estructures i models patriarcals. 

Subvencions a universitats 

Durant l’any 2010 s’han presentat 125 sol·licituds (104 universitats públiques i 21 universitats privades) amb 
un total de 128 projectes, a la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a fomentar la 
realització d’activitats formatives, en matèria d’estudis de gènere i de les dones, i per a projectes de 
desplegament del Pla d’igualtat d’oportunitats de dones i homes, per al període 2010-2011. (Resolució 
ASC/1148/2010, de 6 d’abril, DOGC núm. 5611 de 20.04.2010), per un import total de 590.000 euros cada 
any (500.000€ a càrrec de la partida d’universitats públiques i 90.000€ a càrrec de la partida d’universitat 
privades). S’ha atorgat ajut a 106 projectes per un import total de 544.587,57€. 
 
D’acord amb la convocatòria pública eren subvencionables, en el cas de treball de recerca i activitats 
formatives,  els supòsits amb les temàtiques prioritàries següents: 
 

1. Indicadors no sexistes ni androcèntrics. 
2. Polítiques econòmiques i pressupostos públics. 
3. Ciència i tecnologia. 
4. Medi Ambient. 
5. Diversitat territorial de la situació de les dones a Catalunya. 
6. Nous formats artístics i comunicatius. 
7. Violència masclista. 

 
Els projectes de desplegament de plans d’igualtat d’oportunitats a les universitats han d’impulsar actuacions 
adreçades al personal docent al personal d’administració i serveis i a l’alumnat en relació amb les 
temàtiques que s’especifiquen a continuació: 
 

1. Sensibilització en relació amb el sexisme i l’androcentrisme. 
2. Igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’accés al món laboral, les condicions de treball i la 

promoció professional. 
3. Organització de les condicions de treball amb perspectiva de gènere. 
4. Promoció de la perspectiva de gènere i de les dones en els plans d’estudi, els currículums i la 

recerca. 
5. Representació equilibrada de dones i homes en els diferents òrgans i nivells de presa de decisions. 
6. Violència masclista.  

 
D’acord amb la convocatòria pública s’han subvencionat els supòsits següents: 
 

A. Recerca: 
 

• Universitats privades: 
� Proposats per l’any 2010, un total de 12 projectes per un valor de 32.730,65€. 
� Denegats per l’any 2010, 3 projectes. 
� Proposats per l’any 2011, un total de 13 projectes per un valor de 69.188,60€. 
� Denegats per l’any 2011, 2 projectes. 

 

• Universitats públiques: 
� Proposats per l’any 2010, un total de 59 projectes per un valor de 356.231,92€. 
� Denegats per l’any 2010 un total de 13 projectes. 
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� Proposats per l’any 2011, un total de 59 projectes per un valor de 264.137,25€. 
� Denegats per l’any 2011, un total de 13 projectes. 

B. Formació: 
� S’han atorgat per l’any 2010, un total de 28 projectes per un valor de 118.665,00€. 
� S’han denegat per l’any 2010, un total de 3 projectes. 
� S’han atorgat per l’any 2011, un total de 25 projectes per un valor de187.783,00€. 
� S’han denegat per l’any 2011, un total de 6 projectes. 
� Hi ha 1 projecte que esta fora de termini. 

 
C. Desplegament del pla d’igualtat d’oportunitats: 

� S’han atorgat per l’any 2010, un total de 7 projectes per un valor de 36.960,00€. 
� S’han denegat per l’any 2010, 1 projecte. 
� S’han atorgat per l’any 2011, un total de 8 projectes per un valor de 66.788,00€. 

Beques a persones físiques 

Durant l’any 2010 s’han presentat 121 sol·licituds de beca amb en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a la concessió de beques per a la realització de treballs de recerca en matèria d’estudis de 
gènere i de les dones relacionats amb els àmbits de competències de l’Institut Català de les Dones per al 
període 2010-2011 (Resolució ASC/1801/2010, de 25 de maig, DOGC núm. 5646 de 09.06.2010). S’ha 
atorgat ajut a 48 projectes per un import total de 138.555,33€. 
 
Es consideren temàtiques prioritàries dels treballs de recerca les següents: 

� Indicadors no sexistes ni androcèntrics. 
� Polítiques econòmiques i pressupostos públics. 
� Ciència i tecnologia. 
� Medi ambient. 
� Diversitat territorial de la situació de les dones a Catalunya. 
� Nous formats artístics i comunicatius. 
� Violència masclista. 

D’acord amb la convocatòria pública s’han subvencionat els supòsits següents: 
 

� S’han atorgat per l’any 2010, un total de 45 projectes per un valor de 138.555,33€. 
� S’han denegat per l’any 2010, un total de 72 projectes. 
� S’han atorgat per l’any 2011, un total de 45 projectes per un valor de 106.271,09€. 
� S’han denegat per l’any 2011, un total de 72 projectes. 

Subvencions a editorials 

S’han presentat 119 sol·licituds de subvencions amb un total de 26 publicacions, en el marc de la 
convocatòria de subvencions per a la concessió d’ajuts a l’edició i difusió de publicacions relacionades amb 
les dones (Resolució ASC/464/2010, de 22 de gener). D’aquestes sol·licituds s’han atorgat un total ajuts a 
18 publicacions per un import total de 54.785,98€. 

Xerrades-debat a les AMPAS 

S’han realitzat 25 xerrades-debat a les associacions de mares i pares de Catalunya al voltant de tres 
temes: la coeducació, la integració de les famílies migrades, i els estereotips sexistes. 
 
Taula 14 - Distribució territorial de les xerrades 
 
 
 
 
 
 

Terres de l'Ebre

24%

Àmbit de Ponent

12%

Camp de 

Tarragona

12%

Girona

12%

Barcelona

20%

Catalunya Central

20%
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Publicacions i material formatiu 

L’ICD ha publicat, durant el 2010, els llibres següents: 
 
Les polítiques de dones en l’àmbit de la cultura  (Col·lecció “Eines de l’Institut”; número 14; 2010) en format 
CD. Autora: Bea Porqueres.  Acte de presentació: 19 de gener, seu de l’ICD. 
 
Dia Internacional de les Dones 2008-2009 (Recull de textos; Col·lecció “Quaderns de l’Institut”; número 13; 
2010). Acte de presentació: 8 de març, Palau de la Generalitat. 
 
Dones, mobilitat, temps i ciutats (Col·lecció Quaderns de l’Institut; número 14; 2010). Autora: Carme 
Miralles. Acte de presentació: 1 de juny, Palau de la Generalitat. 
 

Exposicions itinerants 

Durant l’any 2010 s’han incorporat al catàleg d’exposicions itinerants quatre títols nous: 
 

- Quin temps tenim? L’organització de la vida quotidiana, coeditada per l’Institut Català de les 
Dones, la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania i la Direcció General d’Igualtat 
d’Oportunitats en el Treball.  
Inauguracions:  
Barcelona: 10 de març de 2010. 
Lleida: 29 de maig de 2010. 
Manresa: 19 de maig de 2010. 
Tarragona: 16 de setembre de 2010. 
 

- Violència masclista en la parella: desmuntem mites? exclusiva de l’institut Català de les Dones. 
Inauguracions: 
Barcelona: 27 d’abril de 2010. 

            Les Borges Blanques: 3 de maig de 2010. 
            Girona: 13 de maig de 2010. 
            Valls: 28 de juny de 2010. 
            Vic: 30 de setembre de 2010.  
 

- La lluita per l’oportunitat de viure. Editada per l’Institut Català de les Dones conjuntament amb el 
Memorial Democràtic. 
Inauguracions: 
Barcelona: 18 de maig de 2010. 
Girona: 10 de setembre de 2010. 
Lleida: 7 d’octubre de 2010. 
Pont de Suert: 16 d’octubre de 2010. 

 
- Rosa Leveroni, dona de lletres, exclusiva de l’Institut Català de les Dones.  

Inauguracions: 
Barcelona: 15 de juny de 2010. 
Cadaqués: 2 d’octubre de 2010. 

 
 
Aquestes exposicions s’afegeixen als 14 títols ja existents: Artistes Catalanes del dibuix i la pintura; Dones 
d’empresa; Dones de ciència; Dones grans, grans dones; Dones sindicalistes; Els feminismes de Feminal; 
Federica Montseny 1905-1994; Fotògrafes pioneres a Catalunya; Mari Teresa Vernet i Real, compromís de 
gènere i modernitat; Mercè Rodoreda; Punts de reflexió: les violències contra les dones; Simone de 
Beauvoir, feminista i escriptora; Una literatura pròpia, dones escriptores; Veïnes Ciutadanes. 
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L’exposició Punts de reflexió: les violències contra les dones deixarà de ser itinerants a finals de 2010. 
 
Al llarg de l’any han itinerat per 306 espais de diferents municipis de Catalunya. 
 

Taula 15 - Itinerància de les exposicions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 16 - Distribució territorial de les exposicions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de Documentació 

El Centre de documentació de l'Institut Català de les Dones, aplega bàsicament documentació referent a les 
dones en àrees temàtiques com: ciència, filosofia, sociologia, política, cultura, dret, història, educació, 
família, teoria feminista, treball, economia, art, antropologia, literatura, legislació, psicologia, salut, mitjans de 
comunicació, violències, etc. 
 
La seva missió és promoure i afavorir l'estudi i la investigació sobre les dones mitjançant la informació 
bibliogràfica i documental que recull, organitza i difon. 
 
Les funcions primordials que realitza són donar suport documental a les necessitats informatives de les 
diferents àrees de l'Institut Català de les Dones, atendre i satisfer les consultes documentals de qualsevol 
persona o entitat interessada en qüestions relatives a les dones de Catalunya, així com també difondre 
publicacions i documentació d'interès sobre el col•lectiu femení. 
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Serveis que s’ofereixen: 

� Referència i consulta en sala de tots els documents del fons. 
� Informació telefònica, per correu postal, fax i correu electrònic. 
� Préstec i reserva de documents (4 per persona). Es pot fer ús d’aquest servei des de qualsevol de les 

seus de l'ICD al territori. 
� Préstec interbibliotecari. 
� Difusió selectiva de la informació d'acord amb el perfil documental de cada demanda. 
� Consulta i impressió de notícies de premsa. 
� Autoservei de reprografia. 
� Equipament per a visionat d’audiovisuals. 
� Servei Wi-Fi d’accés a Internet. 
� Racó infantil de contes no sexistes. 
� Visites guiades, concertades prèviament per a associacions de dones, grups d'estudiants, etc. 
� Tallers de formació en l’ús del Centre de Documentació 

 

Fons documental 

 
La base de dades documental o catàleg que recull la informació bibliogràfica sobre els fons documentals del 
Centre de Documentació de l’ICD forma part del catàleg compartit de les Biblioteques especialitzades de la 
Generalitat de Catalunya (BEG), que dóna accés al fons de 36 biblioteques i centres de documentació de 
diversos departaments i organismes governamentals. El Centre de Documentació de l‘Institut Català de les 
Dones disposa de tres punts de consulta en línia dins les seves instal·lacions que permeten l'accés 
d'usuàries i usuaris externs a l'Institut Català de les Dones als catàlegs electrònics de totes aquestes 
biblioteques o centres de documentació. 
 
Taula 17 - Tipologia documental del Centre de Documentació de l'ICD 

 
Al llarg de l’any 2010 el fons documental ha 
crescut en un total de 1.181 nous registres 
bibliogràfics, amb la qual cosa, el catàleg 
documental ha quedat configurat amb un 
nombre de 18.665 referències 
bibliogràfiques, a més de les publicacions 
periòdiques i articles de premsa. La 
classificació d’aquestes referències segons la 
tipologia documental és la que apareix a la 
taula. 
 
 
D’altra banda, el Centre de Documentació 
manté i alimenta una base de dades pròpia, 
sobre dones catalanes rellevants, que 
proporciona informació útil per a les consultes 
de caràcter biogràfic que li formulen. 
 
El criteri d'inclusió en aquesta base de dades 
és que el centre contingui algun document 

que ofereixi dades biogràfiques sobre aquestes dones i l'objectiu és poder identificar i recuperar 
personalitats femenines que han estat o són figures claus de la història de Catalunya. Enguany s’han 
introduït  28 nous registres, havent-hi en acabar 2010 un total de 496 registres. 
 
 
Amb la finalitat de donar a conèixer i divulgar els fons documentals, el Centre de Documentació ha elaborat 
durant aquest any els següents productes documentals: 
 
• Butlletí de sumaris electrònics de les revistes especialitzades que es reben al Centre de Documentació. De 
periodicitat trimestral, conté d’una banda, el recull d’enllaços electrònics als continguts, o en el seu defecte, 
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els sumaris de les publicacions periòdiques que es reben al Centre, i d’altra, l’enllaç electrònic al sumari o 
text complet d’altres publicacions periòdiques disponibles gratuïtament a través d’Internet. Agrupa els títols 
de les revistes sota el tema a què pertanyen i durant l’any 2010 s’han elaborat 4 números trimestrals que 
s’han publicat al web de l’ICD. 

 
• Llistes bibliogràfiques de darreres adquisicions. Es confeccionen mensualment amb l'objectiu de difondre 
els documents nous que adquireix el Centre de Documentació. 
 
• Reculls temàtics. D’elaboració mensual, estan constituïts per una selecció de recursos documentals que 
comprenen una mostra representativa de referències bàsiques i actuals sobre el tema monogràfic de cada 
recull. Inclouen documents en diferents tipologies: monografies, estudis, informes, articles de revista, 
audiovisuals i recursos electrònics, entre d’altres, amb un comentari informatiu sobre cadascun dels 
documents ressenyats. Enguany s’han elaborat els següents: 
 

� Dones joves 
� Transsexuals i transfeminismes 
� 8 de març: feminismes i drets de les dones (2010) 
� Ús del temps 
� Diversitat familiar 
� Les dones, la pau i el desarmament 
� Emprenedores 
� Esport i esportistes 
� Dones i ciència 
� Igualtat efectiva i nova ciutadania 
� Dones migrades 
� Jocs, joguines i lleure no sexista 
 

 
Durant aquest any, un total de 402 persones i/o entitats interessades han sol·licitat rebre mensualment, via 
correu electrònic, l’avís d’edició d’aquests productes documentals. 
 
• Guies bibliogràfiques temàtiques. S'elaboren per satisfer peticions concretes dels/les usuaris/àries, 
consisteixen en una recopilació de referències bibliogràfiques de documents en qualsevol tipologia, sobre un 
tema concret. Aquestes llistes es posen a l'abast del públic usuari que ve al Centre o bé, si es demana, 
s'envien per correu postal, electrònic o fax. 
 
Al llarg de l’any 2010 s’han elaborat les següents: 
 

� Activitats 8 de març: Dia internacional de les dones 
� Articles de revista sobre polítiques de dones 
� Bibliografia històrica sobre les dones a la llar 
� Contes infantils no sexistes 
� Dona jove i lideratge 
� Dones editores 
� Dones i cartells 
� Dones i ciència 
� Dones i franquisme 
� Dones i tecnologia 2.0 
� Dret i normativa amb perspectiva de gènere 
� Economia domèstica 
� Emprenedores 
� Especialistes en homofòbia 
� Feminismes 
� Gènere i cohesió social 
� Gestió i usos del temps 
� Igualtat efectiva i nova ciutadania 
� Indicadors socials i de gènere 
� Indicadors de salut  
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� Indicadors econòmics 
� Inserció laboral de dones maltractades 
� Integració social de les dones 
� La participació de les dones als municipis 
� La participació política de les dones 
� Matrimonis forçats 
� Models familiars 
� Pacifisme i dones 
� Pel·lícules cinematogràfiques disponibles al Centre de documentació 
� Pel·lícules cinematogràfiques: filmografia per gèneres cinematogràfics 
� Pel·lícules cinematogràfiques i documentals sobre violència masclista 
� Prostitució als països nòrdics 
� Sexisme en la publicitat 
� Transsexualitats 
� Treballadores de la llar 
� Ús del temps 
� Violència masclista a l’estranger 
� Violència envers les dones 

 
• Reculls temàtics de llocs webs. Al llarg de l’any s’han elaborat sobre: 
 

� Aventureres i viatgeres 
� Conciliació de la vida laboral, familiar i personal 
� Cooperació i desenvolupament 
� Dones i sistema penitenciari 
� Dones i universitat 
� Economia i dones 
� Feminismes 
� Glossaris de gènere 
� Indicadors socials i de gènere 
� Literatura infantil no sexista 
� Violència sexual a Haití 
� Parts naturals 
 

També durant aquest any, el Centre de documentació  ha presentat l’eina social Delicious, servei electrònic 
de gestió d’enllaços web d’interès. L’objectiu és posar a disposició del públic usuari del Centre, una mostra 
representativa de recursos electrònics sobre gènere, dones i feminismes. Inclou més de 700 enllaços a 
recursos digitals sobre temes relacionats amb les dones, que vol ser d’utilitat a aquelles persones i entitats 
interessades o que vulguin aprofundir els seus coneixements sobre les dones des de diferents perspectives 
temàtiques. Es pot accedir des de: http://delicious.com/icd.centredoc. 

 
• Dossiers documentals sobre temes d'actualitat elaborats durant l’any: 
 
-  Drets sexuals i reproductius 
-  Conferències mundials sobre les dones: Pequín + 15 
-  Guia de consulta del catàleg en línia del Centre de Documentació 
-  8 de març 2010: Dia internacional de les dones 
-  25 de novembre: Dia internacional contra la violència envers les dones 
-  Violència i maltractaments: bibliografia 
-  Violència i maltractaments: campanyes, notes de premsa i llocs web 
-  Violència i maltractaments: Estadístiques Espanya 2010 
-  Violència i maltractaments: Estadístiques Catalunya 2010 
-  Violència i maltractaments: Estadístiques Catalunya i Espanya 2003-2010 
-  Violència i maltractaments: notícies de premsa 
 

• Reculls legislatius sobre: 
 

� Avortament 
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� Conciliació família-treball 
� Impacte de gènere 
� Lleis autonòmiques d'igualtat entre dones i homes 
� Maternitat 
� Treball sexual 
� Sanitat 
� Treball 
� Unió Europea 
� Violència masclista 
 

Consultes ateses 

 
El Centre de Documentació ha rebut un total de 3.170 consultes, la qual cosa representa una mitjana de 13 
consultes diàries. Del total anual de consultes rebudes, un 18% correspon a consultes internes efectuades 
per personal de les oficines centrals de l’Institut Català de les Dones o bé, de les seves seus territorials. El 
82% restant correspon a demandes d’informació fetes per part de persones físiques o entitats externes a la 
institució, de les quals el 11% son estudiants/es de secundària i batxillerat, un 13% cursen estudis superiors 
i el 76% restant són professionals d’àmbits diversos. Pel que fa a la distribució per sexes, el 91% de 
peticions d’informació han estat efectuades per dones i un 9% per homes. 
 
Quant al servei de préstec de documents, de les 3.261 persones o entitats registrades com a usuàries del 
servei, 199 han fet ús per primer cop d’aquest servei durant 2010. Respecte al nombre de préstecs i 
renovacions de documents, anualment s’han efectuat 2.420, la qual cosa representa una mitjana diària de 
10 préstecs. 
 
El Centre ha rebut també, visites de persones o entitats interessades a conèixer-ne el funcionament: 
professionals documentalistes, professorat de secundària i universitat, coordinadores d'àrees de la dona de 
diferents ajuntaments catalans i comunitats autònomes i representants d'entitats diverses de Catalunya, 
l'Estat o l'estranger. Pel que fa a les visites de grup, durant aquest any el centre ha atès les següents: 
 

� Alumnat de l’Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona (2 visites) 
� Grup d’estudiants/es de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona 
� Grup de dones de Can Serra (L’Hospitalet de Llobregat) 
� Grup de persones de la Secció de Biblioteques Governamentals de la International Federation of 

Library Associations and Institutions (IFLA) 
� Grup de dones de la Regió del Véneto (Itàlia) 
� Consell de Dones Sàvies del barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat 
� Grup de persones, amb motiu de la Festa Major del Raval 
� Grup d’empresàries xineses i representants de l’Escola de Dones Emprenedores ODAME 
� Grup de persones del Consell Nacional de la Joventut 
� Alumnat de la Maestria en gerència social de la Universidad Pontificia Católica de Perú 
� Grup de dones del Centre de Recursos i Atenció a les Dones de Badalona 

Actuacions cooperatives 

 
El Centre de Documentació de l’ICD com a membre integrant de les Biblioteques especialitzades de la 
Generalitat (BEG) ha participat i col·laborat durant 2010 en 4 dels 7 grups de treball en què s’estructuren 
aquestes biblioteques: 
 
Grup de Treball de Migració del Catàleg BEG:  constituït per preparar la migració del catàleg actual en 
programari VTLS a un nou sistema, compatible amb els existents actualment a les biblioteques públiques i 
universitàries de Catalunya. 
 
Grup de Treball de Marc Legal: l’objectiu del qual és definir un marc legal que englobi el conjunt de les 
Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya. 
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Grup de Treball de Difusió: que té com a objectiu la promoció i difusió de les Biblioteques especialitzades de 
la Generalitat (BEG), a partir d’unes línees de treball que facin més visibles els centres i serveis que aquests 
ofereixen. 
 
Grup de Treball de Serveis Bibliotecaris: que ha tingut com a objectiu formar part del préstec interbibliotecari 
que s’ha posat en marxa des de la Subdirecció General de Biblioteques a nivell de tot el territori de 
Catalunya i la creació d’un nou servei que subministri al personal de la Generalitat, a través de la biblioteca 
més propera, accés a documents de les biblioteques públiques, de la Central de Préstec i Serveis Especials 
(CePSE) i de la Biblioteca de Catalunya. 
 
D’altra banda, cal destacar que el Centre de Documentació és membre fundador de la Xarxa de Centres de 
Documentació i Biblioteques de Dones de l'Estat espanyol, creada l’any 1995 i que té com a missió fomentar 
el contacte, la cooperació i l'intercanvi entre centres de la mateixa temàtica. En aquest sentit ha participat en 
la XVII trobada anual de la Xarxa, celebrada el mes de maig a Bilbao i organitzada pel Centro de 
Documentación de Mujeres, Maite Albiz. 

 

Comunicació 

Relacions amb els mitjans de comunicació 

Una de les principals tasques és la redacció de notes de premsa (de fet, notícies) sobre l’activitat de l’Institut 
Català de les Dones i la seva difusió a través dels professionals dels mitjans de comunicació. L’objectiu és 
promoure l’aparició de notícies sobre l’ICD en els diferents mitjans de comunicació per tal que la ciutadania 
conegui i estigui informada dels serveis, les actuacions i les polítiques que es realitzen.  
 
Aquesta tasca també suposa l’organització d’actes informatius, com rodes de premsa, o atencions als 
mitjans de comunicació, la gestió i coordinació d’entrevistes i la recepció de peticions d’informació per part 
dels representants dels mitjans de comunicació. Tenim constància que al llarg de l’any 2010 les actuacions 
de l’ICD han estat notícia, ja sigui a la premsa, la ràdio, la televisió o internet, en més de 500 ocasions.  
 
Enguany, i des del punt de vista informatiu podem destacar, a tall d’exemple, la divulgació de la col·laboració 
de l’ICD amb els ens locals  per millorar la situació de les dones de tot el territori a través del Serveis 
d’Informació i Atenció a les Dones; la presentació de dos estudis amb perspectiva de gènere, un sobre 
mobilitat i un altre sobre la inserció laboral del col·lectiu universitari; l’aprovació d’un fons per cobrir 
l'impagament de pensions i del Projecte de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones 
i homes; i la constitució de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
masclista, així com dels diversos circuits territorials d’aquesta problemàtica.  
A més de donar visibilitat a actuacions concretes o actes commemoratius, també s’han divulgat programes 
com el suport de l’ICD a projectes en favor de les dones a través de subvencions; la realització de tallers; 
tres noves exposicions, o el posicionament de l’ICD o el Consell Nacional de Dones sobre assumptes 
d’actualitat. Malauradament també s’han hagut de realitzar comunicats de condol en els casos d’assassinat 
per violència masclista, que recorden i visualitzen el compromís del Govern en l’eradicació d’aquesta xacra. 
 
Les notes de premsa no només es divulguen a través dels mitjans de comunicació externs, sinó que també 
se’n redacten per a ser difoses a través del propi web institucional. Els nous mitjans electrònics ens 
permeten fer una connexió i aprofitament de la tasca redaccional. I així, una nota de premsa, també pot ser 
una notícia a la “home” del web i al butlletí electrònic.  
 
La Sala de Premsa electrònica també ens permet que des de l’ICD no només difonguem les notícies que 
generem, sinó que actuem com a plataforma informativa per donar a conèixer les actuacions realitzades en 
l’àmbit de les polítiques de dones des de tots els departament del Govern de la Generalitat. Enguany s’han 
redactat i/o difós un total de 232 notícies sobre actuacions en l’àmbit d’aquestes polítiques. 
 
Aquesta eina també permet que les convocatòries de mitjans de comunicació a un acte, les notes de 
premsa o els actes públics de les persones representants de la institució siguin divulgats a través de la 
plana web www.gencat.cat i el butlletí de notícies i l’agenda que genera diàriament el Govern. 
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Al llarg de l’any les actuacions de l’Institut Català de les Dones han estat notícia en els diferents mitjans de 
comunicació en 481 ocasions(*). Per altra banda, s’han redactat i/o difós un total de 224 (*) notícies sobre 
les actuacions realitzades en l’àmbit de les polítiques de dones des del Govern de la Generalitat en forma 
de notes de premsa o notes d’actualitat en el web. 
 

Web/Intranet 

 
Des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2010, el web de l’ICD ha rebut un total de 3.070.907 visites , 
que han visualitzat 12.201.187 pàgines. Pel que fa les visites, n’hi ha hagut un total de 2.100.404, dels 
quals 1.417.811 són noves, que representen una mitjana de 7.579 visitant per dia. El temps mig per visita 
és de 7 minuts i 21 segons. A part de la home, les pàgines més vistes són les dels apartats de subvencions, 
on som, activitats formatives, violència masclista i centre de documentació. 
 
Al llarg de 2010 s’han enviat 13 edicions del Butlletí electrònic de l’Institut Català de les Dones, que té 
com a objectiu informar sobre les activitats, subvencions, cursos, novetats, etc. que puguin ser d’interès per 
a les dones, i permet agilitar la difusió de les informacions més destacades. En aquests moments, el butlletí 
es tramet a 10.333 persones o entitats subscrites.  
 
S’han incorporat nous perfils al Cercador d’expertes i s’han revisat les temàtiques. Actualment compta amb 
més de 730 currículums de dones expertes de tots els àmbits (un augment un 5% respecte l’any anterior). 
Rep una mitjana de 4.836 visites mensuals, procedents de 1.835 visitants.  
 
Al llarg de 2010 ha entrat en funcionament una nova intranet, amb més serveis per a les persones usuàries 
i més facilitat de gestió per al control de materials i peticions. 
 
Dins l’espai virtual E-Catalunya de l’Institut Català de les Dones hi ha un grup de ‘Món local’, adreçat a 
les persones tècniques i polítiques que treballen les polítiques de dones a l’administració local. En aquest 
moment en formen part 139 persones i s’han creat tres subgrups territorials, un de la demarcació de Lleida, 
un de Girona i un del camp de Tarragona. També hi ha un grup de treball del Circuit de violència del Camp 
de Tarragona i un grup de Talla amb els mals rotllos.  
 
El mes d’octubre va entrar en funcionament l’aplicatiu informàtic d’agenda ‘Dones al dia’, que permet a les 
associacions, entitats, ens locals, etc. fer difusió dels actes adreçats o que puguin ser d’interès per a les 
dones. En els tres primers mesos s’han entrat 249 activitats sobre temes d’interès per a les dones.  
 
També s’ha elaborat un mapa interactiu per comarques que recull els més de 130 serveis d’informació i 
atenció a les dones, el centres d’intervenció especialitzada i les seus territorials de l’Institut Català de les 
Dones que tenen a la seva disposició les dones de Catalunya.  
 

Queixes i comentaris positius sobre sexisme en els mitjans de comunicació 

En compliment del Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2008-2011, l’Institut Català de 
les Dones, al costat d’altres iniciatives d’entitats i associacions dedicades a aquest àmbit, vetlla per la 
representació que els mitjans de comunicació fan de les dones. 
 
L’ICD posa a disposició de la ciutadania un formulari web que facilita el tràmit de les queixes, però també 
promou la manifestació de comentaris positius sobre la representació de les dones ens els mitjans de 
comunicació. Es pretén així fomentar i visibilitzar pràctiques innovadores, allunyades dels estereotips 
sexistes i androcèntrics, i tots aquells exemples comunicatius que acullin la diversitat i la riquesa de les 
aportacions de les dones a la nostra societat.  
 
En el cas de les queixes, si s’escau, es tramiten les gestions que en cada cas es consideren pertinents. Si 
es tracta d’un comentari positiu, des de l’ICD també ens posem en contacte amb les persones responsables 
per tal que vegin reconeguda la seva tasca en favor d’una representació de les dones justa, plural i 
actualitzada. 
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Entre els mesos de gener i desembre de 2010 l’ICD ha rebut  31 queixes sobre 26 assumptes.  S’han 
realitzat actuacions en 22 assumptes. En cinc dels casos ens consta que, arrel de les actuacions, les 
empreses responsables han retirat o realitzat canvis en els missatges qüestionats.  
 
Les persones que realitzen les queixes ho han fet en un 32% de les ocasions per continguts que signifiquen 
un tracte denigrant i vexatori de les dones, i en un 19% per continguts que utilitzen les dones com a 
objectes. 
 

Campanyes de publicitat 

Prevenció violència masclista: “Talla amb els mals rotllos. Tu què hi tens a dir?” 
 
Al llarg de l’any 2010 s’ha continuat amb la campanya de prevenció contra la violència masclista “Talla amb 
els mals rotllos. Per evitar la violència masclista. Tu què hi tens a dir?”. La campanya té la finalitat 
d’incorporar i fomentar la participació activa de la població jove en la creació de missatges que afavoreixin 
les relacions lliures de violència masclista. Això es facilita a través del web 
http//tuquehitensadir.gencat.cat  des d’on els i les joves poden escriure frases alternatives als missatges 
masclistes que encara es toleren.  
 
Al llarg de l’any 24 ens locals, tant ajuntaments com consells comarcals, s’han adherit a la campanya 
mitjançat la incorporació al seu web d’una rèplica del web de la campanya allotjat per l’ICD. Això els permet 
endegar de forma independent les seves pròpies accions de sensibilització comptant amb el web com a eina 
de suport.  
 
Entre els mesos de gener i octubre el Diari El Punt va difondre gratuïtament un total de 91 anuncis 
d’aquesta campanya. L’ICD i els representants dels mitjans de comunicació van signar l’any 2009 convenis 
de col·laboració per difondre desinteressadament aquesta campanya a través de la premsa escrita, la ràdio, 
la televisió i internet. La campanya va comptar llavors amb la col·laboració de 51 mitjans de comunicació 
escrits, 69 emissores de televisió, 120 emissores radiofòniques i 5 diaris digitals. 
 

Participació de l’ICD en projectes per a la millora del tractament de gènere en els mitjans de 
comunicació 

Projecte Gènere i mitjans de comunicació: Eines per visualitzar les aportacions de les dones 
 
L’Institut Català de les Dones, juntament amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, va iniciar l’any 2009 un procés de treball conjunt amb periodistes per a millorar 
la representació de les dones en els mitjans de comunicació de Catalunya.   
  
El projecte consisteix en l’elaboració de materials de formació per a professionals dels mitjans de 
comunicació, amb la col·laboració activa de les persones que hi treballen. L’objectiu és millorar els espais de 
comunicació social amb la inclusió de la perspectiva de gènere i de les dones en els continguts i el 
tractament mediàtics. Aquest manual, que ja està en una fase molt avançada de redacció, facilitarà un 
conjunt d’eines per reflexionar sobre aquesta qüestió. 
 
El desenvolupament del projecte ha tingut lloc a través de 6 tallers de treball realitzats en base a exemples 
dels mitjans de comunicació que hi han participat –públics i privats, de premsa, ràdio, televisió i internet-. El 
primer taller, de presentació, es va realitzar el mes de setembre de l’any 2009 a la ciutat de Barcelona, i, el 
segon, el mes de novembre a Girona. En aquesta sessió es va aprofundir sobre la representació de les 
dones en l’àmbit de la cultura.  
 
L’any 2010 s’han organitzat els següents 4 tallers:  
 
Taller 3 (Lleida / febrer) 
Tema: Violència masclista  
 
Taller 4 (Tarragona / abril) 
Temes: Salut i Poder 

 
Taller 5 (Barcelona /juny):  
Tema: Objectivació de les rutines i de la mirada 
de gènere sobre la pròpia producció 
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Taller 6 (Barcelona / octubre) Tema: Dones i diversitat 
 
 
Revisió de les Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans  
de comunicació 
 
Al llarg de l’any 2009, l’ICD va participar en un procés de treball per a la revisió de les Recomanacions sobre 
el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació. El nou text suposa l’adaptació al 
tractament actual d’aquesta violència en els mitjans de comunicació, així com a les normatives vigents, d’un 
document que va ser impulsat per les institucions implicades en el tema l’any 2004. Al llarg de l’any 2010 
s’han editat i divulgat les Recomanacions en forma de publicació per facilitar el seu coneixement.  

 
En aquesta revisió i actualització també hi van participar les següents institucions i entitats:  
 
� Col·legi de Periodistes de Catalunya 
� Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
� Consell de la Informació de Catalunya 
� Associació de Dones Periodistes de Catalunya 
� Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació 
� Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
� Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
� Regidoria de la dona de l’Ajuntament de Barcelona 
� Àrea d’Igualtat i ciutadania de la Diputació de Barcelona 
 
Conveni per millorar els continguts coeducatius en la programació infantil i juvenil, i millorar el 
tractament de les informacions relacionades amb la violència masclista de Televisió de Catalunya 
 
El Departament d’Acció Social i Ciutadania i Televisió de Catalunya S.A. (TVC) van signar el mes de 
desembre un conveni de col·laboració per millorar els continguts coeducatius de la programació infantil i 
juvenil, així com el tractament de les informacions relacionades amb el fenomen de la violència masclista.  
 
A través d’aquest acord, l’Institut Català de les Dones ofereix als i les responsables de la programació 
infantil i juvenil de TVC orientació i assessorament en matèria de coeducació. També suposa el compromís 
de Televisió de Catalunya per millorar el tractament dels continguts relacionats amb la violència masclista i 
incorporar a les seves pràctiques comunicatives les Recomanacions sobre el tractament de la violència 
masclista als mitjans de comunicació, sorgides de la iniciativa d’agents socials implicats en l’abordatge 
d’aquest fenomen.  
 
Aquest document assenyala, entre d’altres, que alhora que s’informa sobre situacions de violència 
masclista, convé difondre informes, balanços periòdics i estadístiques, fer visible la xarxa de recursos i de 
serveis específics destinats a les dones en situació de violència masclista, així com fer visible la violència 
psicològica, l’econòmica o la que es dóna en l’àmbit social i laboral. Es recomana, així mateix que s’eviti el 
sensacionalisme i el dramatisme o que no es recorri als testimonis de veïnat i dels familiars, si no tenen 
dades concretes, aprofitables i fonamentades. Seguint aquestes Recomanacions, Televisió de Catalunya 
informa sobre el Servei d’atenció a les dones en situació de violència masclista (Línia 900900120) en les 
notícies que tenen com a protagonista aquesta violència. 

Programes europeus: participació en el projecte Gender 4 Growth 

Aquest 2010, l’Institut Català de les Dones ha participat del projecte europeu Gender4Growth, confinançat 
amb fons europeus en el marc del Programa de Cooperació Interregional, INTERREG IVC. El projecte té 
una durada de quatre anys (2007-2011), està liderat per la regió Francesa Île-de-France i compta amb la 
participació de Regione del Veneto (Itàlia), Budapesti Szoxiális Forrásközpont (Hongria), Consiliul Judetean 
Timis (Romania), KETHI: Kentro Epeynon Gia Themata Isothtas (Grècia), Lidköping Kommun (Suècia) i 
Catalunya. 
Un dels objectius principals del Gender4Growth és incorporar l’experiència de diferents realitats territorials 
europees amb relació a les polítiques d’igualtat d’oportuitats entre dones i homes al mercat de treball, des 



Memòria 2010 
Institut Català de les Dones                                                                                     
 
 
 

 27 

de les dimensions de polítiques d’equitat i l’impuls de mesures per transformar la segmentació laboral per 
raó de sexe. 
Enguany, l’Institut Català de les Dones ha dut a terme 9 reunions internes de coordinació del projecte: 
05/02, 11/02; 15/02; 07/02; 13/04; 26/04; 01/07 i 30/11. Pel que fa a les reunios de treball amb la resta de 
socis, l’ICD ha assistit a les dues reunions tècniques que s’han organitzat. Van tenir lloc a Burssel•les, el dia 
23/06 i a Barcelona, el dia 01/12. Finalment,  s’ha assistit també a les conferències realitzades aquest any, 
els dia 19-21 de gener a Budapasti i el 28-29 d’ocutbre a Timisoara. 
 
En relació amb la comunicació del programa, durant l’any 2010 s’ha publicat dos articles relacionats amb el 
G4G.Un d’ells feina referència a la conferència de Budapest i el segon, a la jornada Les polítiques de dones 
al món local. Aquesta jornada va tenir lloc el dia 17 de junt, a Barcelona. Es relaciona amb els Serveis 
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), presentats com a bona pràctica tècnica en el marc del programa. 
El Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana (2008-2018) és una de les bones 
pràctiques polítiques presentades al G4G. Aquest 2010, en el marc del programa., s’han realitzat 5 
conferències sobre el Pla i els consell territorials: Tarragona 08/10; Girona 25/03; Lleida 29/04; Tortosa 
12/05 i Manresa 19/05. 
 
Pel que fa a l’edició de materials, enguany, l’ICD ha elaborat un tríptic sobre el Pla estratègic dels usos i la 
gestió dels temps a la vida quotidiana (2008-2018). Hi ha disponibles una versió en llengua catalana i una 
altra en anglès. 
 
Finalment, l’any 2010 l’Institut Català de les Dones ha llegit i evaluat les 20 bones pràctiques tècniques 
presentades pels socis del projecte, així com les 13 bones pràctiques polítiques presentades. 

Activitats de l’ICD 

Calendari 2010 de l’Institut Català de les Dones 
 
Acte de presentació del calendari 2010 de 
l’Institut Català de les Dones:  
Barcelona: 1 de febrer 
Manresa: 18 de febrer  
Lleida: 16 de març 
Tarragona: 12 d’abril 
 
Les treballadores socials homenatjades en 

aquest calendari 2010 són: 
• Anna Maria Llatas d'Agustí (... - 1969) 
• Elàdia Faraudo i Puigdollers (Barcelona, 1899 - Mèxic 1979) 
• Maria Estrada i Clerch (Argentona, 1902-2004) 
• Nati Mir Rocafort (Gerri de la Sal, 1903 - Barcelona, 1941) 
• Montserrat Castells i Gabriel (Barcelona, 1916-1986) 
• Rosa Roca Soriano (Barcelona, 1928-1976) 
• Beneta Llopis Sarrió (Barcelona, 1929-2005) 
• M.Àngels Anglada i d'Abadal (Vic, 1930 - Figueres, 1999) 
• Mercè Fontanilles i Mas (Barcelona, 1933-1991) 
• Maria Dolors Artemán i Boix (Barcelona, 1934-2004) 
• Teresa Majem Jordi (Barcelona, 1935-2004) 
• Rosa Maria Suñé i Colell (Manresa, 1944-1989) 
 
 
Dia Internacional de les Dones  
 
Per commemorar els actes del 8 de març es va organitzar un acte institucional que va fer referència al 54è 
període de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona a les Nacions Unides, 
realitzada també enguany. Els actes van comptar amb parlaments institucionals acompanyats d’una 
conferència i una actuació musical. 
  



Memòria 2010 
Institut Català de les Dones                                                                                     
 
 
 

 28 

A LLeida l’acte va tenir lloc el 8 de març i va comptar amb la conferenciant Maria Antònia Jarné, professora 
d’història contemporània de la UdL. L’actuació musical va anar acompanyada del Grup Envers i la cantant 
Emília Rovira. 
 
A les comarques Tarragona, per inclemències del temps, l’acte es va realitzar el 25 de març, i no el dia 8 
com estava previst. Es va fer a la Selva del Camp, Rosa Pagès Pellisé va ser la conferenciant i  l’actuació 
musical va anar a càrrec de The Taller Singers, del Taller de Músics. 
  
A Barcelona, l’acte va tenir lloc el 9 de març de març a l’Auditori del Palau de la Generalitat. La conferència 
va anar a càrrec d’Anna Falú, professora i investigadora. L’actuació musical va ser elaborada per The Taller 
Singers, del Taller de Músics. 
  
A la Catalunya Central es va fer a Vic, el 8 de març. La conferenciant va ser Núria Albó, escriptora i 
l’actuació musical va anar a càrrec de Natàlia Arroyo i Juncal Salada, clarinetistes del Conservatori 
Professional de Vic. 
 
A Girona l’acte va tenir lloc l’11 de març. La conferència va anar a càrrec d’ Elisa Varela-Rodríguez, 
professora de paleografia i història de les dones de la UdG. L’Actuació musical va ser interpretada per Maite 
Mer, soprano. 
 
A les Terres de l’Ebre la commemoració es va celebrar a Tortosa el 12 de març,  amb una actuació 
literaria-musical a càrrec de l’escriptora Mari Chordà i la musicòloga Anna Subirana. 
 
 
A la demarcació territorial de l’Alt Pirineu i Aran l’acte va tenir lloc a Tremp el 12 de març al Casal de la 
Gent Gran. L’actuació musical va ser realitzada per Joana Font, soprano, acompanyada de la poetessa 
Rosa Bernat. La música va anar a càrrec de la pianista Rosa Mesalles i de Jordi Casals, violinista.  
 
 
Jornades “Trajectòries de participació de les immigrades a Catalunya” 
 

En el marc dels actes del Dia Internacional de les Dones, el 27 de març 
de 2010, va tenir lloc a Sant Feliu de Llobregat la jornada “Trajectòries de 
participació de les immigrades a Catalunya”, organitzada amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i l’associació de 
dones  E'Waiso Ipola.  
 
En els darrers sis anys, l'Institut Català de les Dones, de la mà de la 
Xarxa de dones immigrades i amb la col•laboració de la Secretaria per a 
la Immigració, ha anat realitzant, al voltant de la data simbòlica del 8 de 
març, Dia Internacional de les Dones, trobades d'immigrades amb 
l'objectiu de debatre i aprofundir sobre temes que els són del seu interès 
i de l'interès de tota la societat catalana. 
 

 
Premi a la millor imatge commemorativa del Dia Internacional de les Dones 

 
Per incentivar els treballs de creació que facin visible la participació de les 
dones en tots els àmbits de la societat, l’Institut Català de les Dones va 
convocar la setena edició del Premi a la millor imatge commemorativa del 8 
de març, Dia Internacional de les Dones. La imatge es va desenvolupar al 
voltant del tema “Les dones i els temps”. 
 
El jurat va atorgar el guardó guanyador del 2010 a la proposta presentada 
per Anna Bascu,  que reprodueix l’etiqueta d’una peça de roba amb 
diferents icones relatives als treballs domèstics i de cura i la llegenda “100% 
coresponsabilitat”. Aquesta imatge ha estat premiada pel jurat per la seva 
capacitat de sintetitzar gràficament els continguts de les polítiques per a 
nous usos del temps, que insisteixen en la necessitat d’assumir els treballs 
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domèstics i d’atenció a les persones dependents de forma coresponsable, entre dones i homes. 
 
L’Institut Català de les Dones difon la imatge guanyadora a través d’ens locals, centres educatius, centres 
cívics i biblioteques, entre d’altres. El Premi consisteix en 3.000 € i un diploma. També s'ha concedit una 
menció especial de 500€ al treball presentat per Roser Teresa Gerona Ribas. 
 
 
Acte d’entrega de certificats del curs de formació del programa ENDE 2009 
 
L'Institut Català de les Dones va lliurar els diplomes acreditatius a les dones que van seguir a Girona el curs 
de formació per apropar les tecnologies de la informació i la comunicació a les associacions de dones. 
Aquest curs forma part del Programa Ende 2009 de l'Institut Català de les Dones, a través del qual s’ha 
dotat amb equips informàtics a les entitats de dones i se’ls ha fet formació específica sobre la utilització de 
les tecnologies de la informació i comunicació. Per la formació específica sobre la utilització de les TIC, ha 
col·laborat la secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, del departament de Governació i 
Administracions Públiques. 
 

Els cursos del Programa Ende es van realitzar en diferents telecentres de 
Catalunya per tal de facilitar la participació de les associacions de dones 
de tot el territori. Entre els continguts que s’han treballat hi ha la creació i 
l’ús de correu electrònic, la creació de xarxes de distribució de correu i 
l’elaboració de blogs que les associacions connecten entre si, creant una 
xarxa de relació. 
Tarragona: 22 de març 
Lleida: 7 d’abril  
Girona: 13 d’abril 
Barcelona: 13 de maig 

 
 
Jornada: Identitats i gènere  als mitjans de comunicació  

                           
L’Institut Català de les Dones va iniciar un cicle de jornades sobre les 
identitats, el gènere i els mitjans de comunicació, amb l'objectiu d'aprofundir 
sobre el protagonisme que tenen els mitjans de comunicació en la 
construcció sociocultural del gènere. 
Amb aquesta iniciativa l'Institut Català de les Dones va voler oferir un espai 
d’anàlisi i reflexió ciutadana sobre el protagonisme que tenen els mitjans de 
comunicació en la construcció sociocultural de la identitat sexual i de gènere. 
Un altre tema que es tractarà és el paper d’aquests mitjans en 
l’aprofundiment de la igualtat de dones i homes. Al llarg dels mesos de març, 
abril i maig hi ha hagut diferents convocatòries arreu de Catalunya. 
 
Dates de les jornades: 
Girona (5 de març), Terres de l'Ebre - Tortosa (26 de març), Alt Pirineu i 
Aran- Sort (30 d'abril), Tarragona (7 de maig), Lleida (14 de maig), Barcelona 
(21 de maig) 

 

Jornada "Les polítiques de dones al món local"  
 

Aquesta jornada va proposar l'anàlisi de les dinàmiques de treball i 
cooperació en l'àmbit del món local en matèria de polítiques de dones.  
Dia: 17 de juny de 2010 
Lloc: Espai Memorial Democràtic 
Hora: de 9 a 17h 
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Presentació del material didàctic Drets Sexuals i reproductius 
 
Dia: 27 de setembre 2010, 18’30h 
Lloc: Institut Català de les Dones 
 
La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Marta Selva, i la regidora de Dones i Joventut de 
l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Blasco, va presentar el material didàctic "Drets sexuals i reproductius", 
adreçat a grups i entitats de dones i a joves majors de 16 anys. L'acte va tenir lloc al Saló del Vigatà del 
Palau Moja de Barcelona (Portaferrissa, 1), i va comptar també amb la presència de Dolors Costa i 
Sampere, adjunta a la Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de Salut, i de Maria 
Ferrero Barrio, presidenta de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya. 
  
Activitats commemoratives del centenari de Rosa Leveroni 

 
 L'Institut Català de les Dones i la Institució de les Lletres Catalanes, 
amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cadaqués i de l'Institut 
d'Estudis Catalans, van commemorar amb diversos actes el 
centenari del naixement de l'escriptora Rosa Leveroni.  
 
 
El primer va tenir lloc a Barcelona en format jornada el dia 15 de 
juny. L’homentage es va realitzar a Cadaqués el 2 d’octubre de 
2010. 

 
 
Presentació Calendari 2011 de l’ICD: Les maletes de les viatgeres 
 

Barcelona:Dia: 9 de novembre de 2010, 18’30h 
Lloc: Vestíbul ICD 
 
Amb aquesta publicació, l'Institut Català de les Dones ha proposat 
una nova mirada envers el procés migratori femení, les dones que el 
protagonitzen i les seves cultures per afavorir l’enriquiment del 
patrimoni cultural del nostre país. Les dones del calendari 2011 han 
estat proposades per entitats representants de diversos col·lectius de 
migrades a Catalunya i en el conjunt hi apareixen intel·lectuals, 
artistes, impulsores de la cultura, pedagogues, científiques, activistes 
polítiques o sindicals. Totes elles, que formen part de les genealogies 

femenines dels seus països, poden ser també referències identitàries compartides en l’espai comú de la 
societat d’acollida. 
 
Dones que contempla el calendari 
•Adela Zamudio. 1864-1928 (Bolívia) 
•Sarmiza Bilcescu. 1867 - 1935 (Romania) 
•Dolores Cacuango. 1881 - 1971 (Equador) 
•Fàtima Al-Fihri. ? - 880 (Marroc) 
•Funmilayo Ransome-Kuti. 1900-1978 (Nigèria) 
•Librada Avelino "Maestra Ada". 1873-1934 
(Filipines)  

•María Cano. 1887-1967 (Colòmbia) 
•Mariama Bâ. 1939-1981 (Senegal) 
•Montserrat Señaba. 1918-1980 (Guinea 
Equatorial) 
•Mumtaz Shirin. 1924-1972 (Paquistan) 
•Rosario Vera. 1873-1950 (Argentina) 
•Soong Ching-Ling. 1893-1981 (Xina) 

 
 
Commemoració del Dia Internacional contra la violència envers les Dones 
 

El dijous 25 de novembre tenen lloc actes institucionals arreu de Catalunya, en els 
quals es llegeix el manifest institucional unitari (Generalitat de Catalunya, les 
diputacions catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació 
Catalana de Municipis i Comarques). El 1999 l’Assemblea General de les Nacions 
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Unides va designar el 25 de novembre com el Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les 
dones.  
Actes institucionals: 
 
•Alt Pirineu i Aran. Ecomuseu de les Valls 
d'Àneu, Esterri d'Àneu, a les 17.30h.  
Xerrada a càrrec de Neus Rebull, sergenta i cap 
de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció a la 
Ciutadania de l'Alt Pirineu i Aran. Lectura del 
manifest a càrrec de Lluís Fígols, president de 
l'AMPA de l'Escola La Closa i SES Morelló 
d'Esterri d'Àneu. 
 
 
•Barcelona. Plaça de Sant Jaume, a les 12.00h.  
Lectura a càrrec de Josep Ramoneda, director del 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
 
 
•Catalunya central. Al Casal de la Gent Gran 
(Circumval·lació, 60), de Manresa, a les 
17.00h.Lectura del manifest a càrrec de Sílvia 
Alcàntara, escriptora. 
 
 
•Girona. Plaça de Pompeu Fabra (davant la 
Delegació del Govern), a les 13.00h.  

Lectura a càrrec de Salvador Sunyer, director de 
Temporada Alta. 
 
 
•Lleida. Plaça dels Fanalets de Sant Jaume, a les 
13.00h.  
Lectura del manifest a càrrec de Josep Maria 
Cadena, president del Col·legi de Periodistes de 
Lleida. 
 
 
•Tarragona. Plaça dels Infants (a tocar del carrer 
Real), a les 12.00h.  
Lectura del manifest a càrrec de Sergi Navarro, 
psicòleg de l'Oficina d'atenció a la víctima del 
delicte de Tarragona. 
 
 
•Terres de l'Ebre. Teatre auditori Felip Pedrell, 
de Tortosa, a les 19.00h.  
Lectura de Ruben Alegria, regidor responsable 
del Pla de Política de Dones de l’Ajuntament de 
Xerta. A les 19.30h concert "Dones de pel·lícula", 
a càrrec de Quartet de Corda. 

 

Actes de representació de l’Institut Català de les Dones al territori 

Durant el 2010 la presidenta o alguna representant de la junta de govern de l’Institut Català de les Dones ha 
assistit a 132 actes. Entre aquests, alguns tenen caràcter més protocol·lari, com les inauguracions, 
cloendes, presentacions de publicacions, etc. i d’altres consisteixen en sessions de treball, debats xerrades 
o conferències. 
 
 
Taula 18 - Distribució territorial dels actes de representació de l'ICD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribució dels actes per tipologia: 

- Sessions de treball, debats, xerrades o conferències: 35 
- Actes de representació (protocol·laris): 97 

 
Taula 19 - Actes de l'ICD pe tipologia 
 
 
Protocol 73%
Sessions de treball, debats, xerrades o 
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3. Promoció de la participació de les dones 

 
Les dones, al llarg de la història, han participat en la construcció, el manteniment i la transformació de la 
societat des d’un ventall d’àmbits i d’activitats molt més ampli del que socialment i de manera generalitzada 
es reconeix. 
 
Reconèixer les aportacions i els sabers de les dones a la societat, fer visible la seva presència i diversitat i 
fomentar la seva participació a tots els nivells i àmbits socials és un dels objectius del Pla de polítiques de 
Dones. I en aquest sentit, el paper de les entitats i associacions i de les pròpies dones és indispensable, així 
com l’existència i el suport als espais de dones, a les xarxes i als projectes que elles protagonitzen. 

Participació de les dones en els òrgans de decisió i poder (CNDC) 

El Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) és l'òrgan participatiu i consultiu de l'Institut Català de 
les Dones (ICD). Reuneix les diferents entitats, associacions, grups i consells de dones del territori català 
per operar de forma integral sobre aquelles qüestions vinculades al Pla d'actuació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, econòmic, social i cultural. 
La seva estructura consta d’una Presidència, dues Vicepresidències, el Plenari, la Comissió Permanent i les 
Assemblees territorials (ATDC). 
 
El Plenari és l’òrgan de màxima representació del CNDC i l’integren 386 representants d’entitats i grups de 
dones, de les quals 49 s’han incorporat al llarg de l’any 2010. 
S’han dut a terme dues sessions ordinàries del Plenari: el 8 de maig, a Tarragona, amb la participació de 
144 dones i entitats i el 6 de novembre, a Barcelona, amb 112. 
  
La Comissió Permanent és l’òrgan funcional i de coordinació de les accions i projectes que duu a terme el 
CNDC. Està formada per 31 membres, més la presidenta i la vicepresidenta primera, que ho són en funció 
del que dicta el DECRET 460/2004. Exerceixen de portaveu del CNDC i de representants als diferents 
òrgans de participació del Govern, en les relacions que manté amb el Parlament de Catalunya, amb altres 
organismes públics i privats i amb el públic en general.  
Durant el 2010 s’han realitzat 4 reunions ordinàries (27 de gener, 28 d’abril i 4 d’octubre) i 1 
d’extraordinària (el 16 de març) que com a únic punt de debat a l’ordre del dia tenia l’Avantprojecte de llei 
per a una nova ciutadania i per a la igualtat de dones i homes 
 
Taula 20 - Evolució anual del nombre d’entitats del CNDC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les Assemblees Territorials de dones de Catalunya (ATDC) són els òrgans participatius i consultius del 
CNDC que tenen per objectiu definir, impulsar i coordinar les polítiques de dones i per les dones en el seu 
àmbit territorial. Es regeixen estructuralment, organitzativa i funcional pels seus propis reglaments. A més de 
les ja establertes, a l’Alt Pirineu i Aran, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, el 18 de febrer de 2010 
es va constituir la de la Catalunya Central. 
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Durant l’any 2010 les ATDC han fet les reunions següents: 
A l’Alt Pirineu i Aran 3 sessions ordinàries (23/03/2010, 07/06/2010 i 28/09/2010) i 1 d’extraordinària 
(17/05/2010); a la de la Catalunya Central la sessió de constitució (18/02/2010) i 2 ordinàries (06/04/2010 i 
16/09/2010); a Girona 2 reunions (19/03/2010 i 23/09/2010); a Lleida 3 reunions (15/03/2010, 17/09/2010 i 
11/11/2010); a Tarragona 4 reunions (16/02/2010, 22/03/2010, 15/06/2010, 28/09/2010); a Terres de l’Ebre 
2 sessions ordinàries (25/03/2010 i 01/10/2010) i 1 d’extraordinària (09/04/2010).  
 
Taula 21 - Representació territorial de les entitats del CNDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com a eines d’aprofundiment en temes específics sobre les polítiques de dones, el CNDC té 8 grups de 
treball fixos que fan el seguiment dels eixos del Pla de Polítiques de Dones de la Generalitat o que treballen 
alguna actuació concreta: Cultura; Dones Grans; Temps i Treballs; Participació Internacional; Salut; 
Violències; i Consejo de Participación de las Mujeres. A més, es va crear el grup de treball per fer el 
seguiment de l’Avantprojecte de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat de dones i homes. 
 
Fins al juny de 2010, el CNDC s’ha implicat en els 8 processos de democràcia participativa següents: 
Fons de garantia de pensions i prestacions; Llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat de dones i 
homes; Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013; Cartera de Serveis Socials 2010-2011; 
Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya; Llei de drets de les persones lesbianes, gais, 
bisexuals i transsexuals i per a l’eradicació de l’homofóbia i la transfòbia; document de bases i proposta 
d’Ordre de Creació del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC); projecte de 
decret de regulació dels serveis tècnics de punt de trobada. 
 
El CNDC té o ha tingut representació en 17 consells i òrgans consultius de les administracions 
públiques: Comissió Assessora per al Pla estratègic d’ordenació de l’atenció maternoinfantil i de l’atenció a 
la salut afectiva, sexual i reproductiva; Comissió Catalunya 2014; Comissió Nacional per a una Intervenció 
Coordinada contra la Violència Masclista; Comissió Permanent de Seguiment del Pla Estratègic d’Usos i 
Gestió dels Temps a la Vida Quotidiana; Comissió Rectora del Pla Nacional de l’Associacionisme i el 
Voluntariat (òrgan suprimit a finals d’any i refós en un altre); Consell de Participació del Memorial 
Democràtic; Consell de Seguretat de Catalunya; Consell del Voluntariat (òrgan suprimit a finals d’any i refós 
en un altre); Consell Social de la Llengua Catalana; Fòrum d’Entitats de les Persones Usuàries de 
l’Audiovisual (CAC); Grup de treball ad hoc per a l’elaboració de les Directrius d’equitat entre dones i homes 
- Pla  2007-2010 de cooperació al desenvolupament; Observatori Català de la Família; Observatori Català 
del Civisme; Observatori dels Drets de la Infància; Taula de Ciutadania i Immigració –TCI-; Taula per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya (que substitueix el desaparegut Consell Consultiu de l’Estratègia 
per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya). 
 
El CNDC, com a organisme amb estatus consultiu del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides i en 
motiu de la commemoració dels 15 anys de l’aprovació de la Declaració de Beijing, ha participat en els actes 
següents: Fòrum Europeu de Dones Beijing+15, a Cadis el 4 i 5 de febrer; 2010 Fòrum Mundial d'ONG 
per a la Dona: Beijing + 15, el 27 i 28 de febrer;  54a sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i 
Social de la Dona que s’ha  realitzat a Nova York, de l’1 al 12 de març. 
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Subvencions a entitats 

Durant l’any 2010 s’han presentat 816 sol·licituds de subvenció i s’han atorgat 744, en el marc de 
convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats o projectes d'utilitat pública o interès social per 
promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i/o que facin palès el caràcter transformador de les 
experiències i els sabers femenins (Resolució ASC/1098/2010, de 26 de març, DOGC núm. 5609 de 
16.04.2010; Resolució ASC/741/2010, de 23 de febrer, DOGC núm. 5593 de 23.03.2010), per un import 
total de 1.614.935 euros. 
D’acord amb la convocatòria pública eren subvencionables els supòsits següents: 
 

- Projectes els objectius dels quals s'emmarquin dins els àmbits d'actuació que es recullen en el Pla 
vigent d'acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya 
(http://www.gencat.cat/icdones/indexpla.htm). En concret , es dóna suport a les línies següents: 

-  

A)   Projectes generals amb un pressupost màxim de 2.500 euros que fomentin el teixit associatiu de 
dones al territori presentats per aquelles entitats que proposen actuacions adreçades a 
potenciar la interrelació de les dones (amb un màxim d’un projecte). 

 

B)    Projectes generals amb un pressupost superior a 2.500 euros o projectes específics que realitzi 
l’entitat relacionats amb els àmbits de competència de l’Institut Català de les Dones (amb un 
màxim de dos projectes).  

Subvencions en el marc del Programa Ende 

És el tercer any que es fa aquesta convocatòria de subvencions, que consisteix en el lliurament 
d’equipament informàtic destinat a l’apropament de les entitats de dones a les Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació (TIC), amb l’objectiu de fomentar la seva inclusió digital, així com la formació i dinamització 
del moviment de dones als diferents territoris, impulsant un accés equitatiu i igualitari a les noves 
tecnologies. Aquest equipament informàtic consisteix en un ordinador portàtil, una impressora color 
multifunció i programari. 
 
En el marc d’aquesta convocatòria s’han tramitat 203 sol·licituds de les quals s’han atorgat equipaments 
informàtics a 151 entitats de dones. La distribució territorial és de 48 equipaments a Barcelona, 12 a 
Girona, 26 a Tarragona, 29 a Lleida , 13 a Terres de l’Ebre, 10 a la Catalunya central i 13 l’Alt Pirineu i Aran. 
 
Posteriorment al lliurament de l’equipament informàtic, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació imparteix una formació específica sobre la utilització de les TIC destinada a les persones 
designades per les entitats beneficiàries, amb la finalitat que facin extensiva aquesta formació a la resta de 
persones membres de l’entitat beneficiària i fomentin la participació de l’entitat en la Societat del 
Coneixement i les relacions en xarxa amb les altres entitats. 
 
Taula 22 - Distribució territorial dels ajuts ENDE  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tallers Eines de participació 

Els Tallers Eines de participació són eines formatives i metodològiques que d’una banda tenen la finalitat 
d’adequar el teixit associatiu de dones a les necessitats de la societat actual, i d’altra, impulsar l’increment 

2008 2009 2010
Barcelona 40 35 48
Girona 13 17 12
Àmbit Ponent 50 51 29
Camp de Tarragona 19 43 26
Terres de l'Ebre 22 7 13
Catalunya Central 10
Alt Pirineu i Aran 13

TOTAL 144 153 151
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de la participació social i política de les dones i de les entitats de dones. Durant l’any 2010 s’han realitzat 
168 tallers a Catalunya.L’oferta de tallers queda configurada amb 9 títols.  
 
 
Taula 23 - Distribució dels tallers de participació Eines per temes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 24 - Distribució territorial dels tallers de participació Eines per temes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Títol taller Nombre
Dones i salut: espais de participació 34
Migració-mediació: les dones com a 
ponts de cultura

20

Dona i medi ambient 6
Participar és transformar 9
Les aportacions socials de les dones: 
històries i experiències  

15

Ciutadania i gènere: de la lluita pel 
sufragi a la plena ciutadania

1

Sóc dona i estic bé amb el meu cos 54
L’experiència de les dones a l’entorn 
quotidià  

20

Les violències en les relacions de 
parella

9

168

Alt Urgell 1 Alt Penedès 5 Bages 7 Baix Empordà 10
Cerdanya 1 Baix Llobregat 4 Anoia 3 Gironès 4
Pallars Sobirà 2 Barcelonès 7 Berguedà 2 Ripollès 1

Garraf 3 Osona 7 Selva 10
Maresme 11 Alt Empordà 10
Vallès Occidental 5 Garrotxa 2
Vallès Oriental 3 Pla de l'Estany 2

Ripollès 2

Alt Pirineu

4 19

Catalunya Central GironaBarcelona

4138

Garrigues 3 Alt Camp 4 Baix Ebre 11
Noguera 3 Baix Camp 6 Montsià 8
Pla d’Urgell 4 Priorat 2 Ribera d’Ebre 2
Segrià 12 Tarragonès 6
Segarra 3
Urgell 3

2128 18

Camp de TarragonaÀmbit Ponent Terres de l'Ebre
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4. Afavoriment de la qualitat de vida i la cohesió social 

La qualitat de vida  permet a les persones realitzar al màxim possible les seves capacitats i potencialitats, i 
viure amb autonomia i dignitat. Dones i homes necessiten desenvolupar-se socialment i cultural conforme 
als contextos i expectatives de cadascuna i de cadascun.  
 
Malgrat el treball que des de les polítiques públiques s’ha fet i s’està fent per assegurar l’accés de totes les 
persones als recursos econòmics, sociosanitaris i culturals mínims, existeix una desigualtat estructural entre 
dones i homes que, unida a d’altres factors, les situa en situacions d’especial vulnerabilitat i, en ocasions, de 
discriminació múltiple.  
 
Aquest fet comporta que les institucions hagin de tenir una cura especial amb relació als processos que 
faciliten l’accés a la informació i als recursos, com també a les situacions de discriminació a les quals les 
dones queden exposades i que poden derivar en l’anomenada feminització de la pobresa. 

Estades de temps lliure 

Programa organitzat conjuntament amb l’Instituto de la Mujer, del Ministerio de Igualdad de Madrid, amb la 
finalitat de donar l’oportunitat que dones amb pocs recursos econòmics i amb infants exclusivament al seu 
càrrec puguin gaudir d’uns dies de vacances en un marc distés on mares i filles i fills puguin realitzar 
activitats que afavoreixin la convivència familiar, així com desdramatitzar la seva situació a través del tracte 
amb altres mares. 
 
Durant l’any 2010, a través de la convocatòria publicada el 14 de maig (Resolució: ASC/946/2010, de 30 de 
març) s’han presentat un total de 324 sol•licituds de mares, de les quals l’han gaudit 86 mares amb 146 
menors. Aquest any les destinacions han estat diferents albergs de la XARXA D’ALBERGS de la 
Generalitat i la gestió s’ha realitzat a través d’un conveni amb l’Agència Catalana de Joventut. 
 

Serveis d’atenció  

Des de les oficines d’informació ubicades a les seus de l’ICD de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i 
Terres de l’Ebre s’ofereix un servei d’atenció personalitzada per a tot tipus de consultes. Alhora, per a casos 
específics s’ofereix també, de la mà d’expertes professionals, els serveis d’orientació psicològica a les 
dones i d’orientació i assessorament jurídic a les dones. 
 

Taula 25 - Atenció dels serveis d’atenció a les dones i distribució territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultes 1 Orientació jurídica Orientació psicològica
Barcelona 2.232 737 580
Tarragona 368 187 174
Lleida 1.192 178 110
Girona 761 175 103
Terres de l'Ebre 481 186 224
TOTAL 5.034 1.463 1.191

1Totes les consultes ateses a les oficines

Alt Pirineu i Catalunya Central no tenen servei

Visites ateses 2010



Memòria 2010 
Institut Català de les Dones                                                                                     
 
 
 

 38 

5. Intervenció integral contra la violència masclista 

 
La violència masclista és una vulneració dels drets humans i constitueix un impediment per a què les dones 
puguin assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat.  
 
Des d’una conceptualització de la violència masclista com a fenomen de naturalesa multicausal i 
multidimensional, la resposta per fer front a aquesta problemàtica no pot obviar el sistema que la sosté i la 
legitima, cosa que obliga a situar les accions contra la violència masclista en el marc general de les 
intervencions adreçades a totes les dones.  Això requereix el desplegament de mesures de caràcter 
transversal amb la col·laboració i la coordinació de tots els organismes implicats i tots els àmbits 
administratius, de recerca i de coneixement de la realitat i de sensibilització i prevenció. 

Fons Econòmic Món Local  

Els SIAD són serveis que ofereixen informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes 
relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres. La Llei del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista defineix el nou context de treball i el desenvolupament territorial 
d’aquests serveis i estableix els SIAD com a serveis que incrementen l’eficàcia en l’actuació envers la 
sensibilització social, la prevenció i la detecció de les situacions de violència masclista. 
 
L’Acord Marc de col·laboració entre l’ICD i les entitats municipalistes, la Federació de Municipis de 
Catalunya, i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per al desplegament dels Serveis locals 
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), es va signar per al període 2009 - 2010.  Aquest acord fixà els 
criteris de distribució d’un fons econòmic bianual de 4.234.698€ amb els objectius d’enfortir les polítiques 
locals de suport a les dones i de promoure la consolidació i la creació d’espais de referència que 
atenguin les seves demandes. Aquest marc de col·laboració i coordinació interinstitucional respon a 
criteris d’equilibri  territorial i universalitza l’accés a aquests serveis.  
 
Aquest any 2010 segueixen vigents els 28 Contractes Programa signats l’any 2009 amb Consells 
Comarcals i els 54 Contractes Programa signats amb municipis de més de 20.000 habitants, i s’ha 
incrementat amb un 15% el finançament per part de l’ICD a aquests serveis. Paral·lelament l’ICD ha signat 
18 Contractes Programa nous amb 10 Consells Comarcals i 8 municipis de més de 20.000 habitants. 
 
En compliment dels acords del Contracte – Programa, durant el primer trimestre de 2010, es van constituir 
les Comissions d’Avaluació i Seguiment – 39 al territori de Barcelona; 7 a la Catalunya Central; 11 a Girona; 
7 a Lleida; 6 a l’ Alt Pirineu; 9 a Tarragona; i 4 a Terres de l’Ebre – i es van realitzar les respectives sessions 
de seguiment i avaluació a les quals van participar dues representants per part de l’ ens local i dues 
representants per part de l ‘ICD. Aquest ha esdevingut un espai de relació entre ambdues institucions i ha 
facilitat l’intercanvi d’informació referent a la realitat que s’aborda des del servei.  
 

Línia d’atenció a les dones en situacions de violència masclista a Catalunya (900 900 120) 

Aquest servei gratuït i confidencial, que funciona les 24 hores tots els dies de l’any ha rebut, al llarg de l’any 
2010, 10.922 trucades. Les formes de violència masclista més freqüents patides per les dones que 
s’adrecen al servei han estat la violència psíquica en un 89% dels casos i la física en un 40,2% dels casos. 
L’àmbit on s’han produït més situacions de violència masclista ha estat el de la parella, amb un 92% de les 
consultes, seguit de l’àmbit familiar en un 5.6% dels casos.  
 
El servei de la Línia 900 900 120 canalitza dos nivells d’atenció: un primer nivell, atès per professionals de la 
medicina i del treball social, que informen i assessoren en relació als casos de violència masclista, i un 
segon nivell, atès per professionals de l’advocacia, la psicologia, etc. que atenen de manera especialitzada 
els casos que ho requereixin. 
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Línia d’atenció a les dones en situacions de violències. 900 900 120 
 
Taula 26 - Evolució de les trucades rebudes. Any 2010 (Catalunya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Línia gratuïta 900 900 120 atén, a més de telefònicament, a través d’e-mail a l’adreça de correu 
electrònic 900900120@gencat.cat i a través de la tecnologia xat. 
  
 
 

 10 922 Mitjana mensual de trucades rebudes: 910

Dades acumulades gener 2010 - octubre 2010

Per demarcacions Trucades % Àmbits de la violència masclista Trucades %
Alt Pirineu i Aran   35 0,3 Parella  10 045 92,0
Barcelona  8 018 73,4 Familiar   610 5,6
Camp de Tarragona  1 023 9,4 Laboral   28 0,3
Comarques Centrals   414 3,8 Social o comunitari   239 2,2
Girona   768 7,0 Total  10 922 100,0

Lleida   411 3,8
Terres de l'Ebre   125 1,1
No consta   22 0,2
Altres comunitats   106 1,0
Total  10 922 100,0

Per sexe Trucades % Formes de violència masclista (1) Trucades %
Dones  10 088 92,4 Física  4 393 40,2
Homes   579 5,3 Psíquica  9 719 89,0
Associacions i entitats   255 2,3 Sexual   198 1,8
Total  10 922 100,0 Econòmica   617 5,6

Edat Trucades %
menors de 18 anys   159 1,5
de 19 a 30 anys  1 723 15,8
de 31 a 40 anys  4 753 43,5
de 41 a 50 anys  2 864 26,2
de 51 a 60 anys   917 8,4
de 60 anys o més   506 4,6
no consta   0 0,0
Total  10 922 100,0

Font: Institut Català de les Dones

Daderra data d'actualització: 1 de gener de 2011

(1) Hi ha molts casos en què coincideix més d'una forma d'exercir  
violència.

Acumulat (gener - desembre)
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El servei xat, al qual es té accés a través de la plana web de l’ICD www.gencat.cat/icdones, permet: 
  

• mantenir de manera confidencial una conversa on line i en temps real 
• l’accés a les dones amb discapacitats auditives 
• facilitar les consultes de dones joves 

 
L’atenció es pot fer en 11 idiomes:  català, castellà, francès, anglès, àrab, rus, alemany, italià, romanès, 

croat i xinès (mandarí).  

Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista 

El grup de treball interdepartamental coordinació, encarregat de l’elaboració i desenvolupament del Protocol 
Marc, s’ha reunit en dues ocasions durant l’any 2010. 
 
En la sessió ordinària número 33 de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat d’Oportunitats per a les 
dones, celebrada l’11 d’abril de 2008 a Palau de Mar, amb representació dels diferents departaments de la 
Generalitat de Catalunya, es va donar per aprovada la segona fase del Protocol marc i circuit nacional per a 
una intervenció coordinada contra la violència masclista. 
 
L’any 2009 es va finalitzar la tercera fase de desenvolupament del Protocol, enllestint la publicació en línia 
d’aquest document, que es pot trobar publicada tant a la nostra web com a la resta de webs de diferents 
departaments i unitats orgàniques de la Generalitat de Catalunya.  
 
Durant l’any 2010 s’han revisat i actualitzat els Annexos del Protocol Marc, on es visibilitza l’adaptabilitat 
d’aquest model des dels diferents àmbits competencials corresponents a cada departament. Aquests 
document també es troben publicats a la web de l’ICD. 
 
D’altra banda, durant aquest any s’ha revisat i desplegat el capítol VII del Protocol Marc, corresponent als 
Estàndards de servei.  
 
Així, en col·laboració amb persones expertes de diferents departaments i entitats, s’han revisat els criteris 
d’actuació aplicables a qualsevol intervenció en violència masclista, i s’han desenvolupat una sèrie de 
criteris específics per a la intervenció en algunes formes i àmbits de violència masclista, com la Violència 
Sexual, la Mutilació Genital Femenina, els Matrimonis Forçats i la “trata” amb finalitat d’explotació sexual.  
 
També s’ha treballat en el Capítol VII del Protocol Marc que recull el conjunt d’obligacions legals i tècniques 
sobre protecció de dades personals que han d’acomplir les diferents parts intervinents en els Circuits 
Territorials. 
 
El procés d’elaboració d’aquest capítol VII ha estat liderat per l’Institut Català de les Dones i ha comptat amb 
la participació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i diverses expertes que, a través d’un grup de 
treball, han construït una proposta de definició de “gestió adequada” en el marc de l’abordatge integral i 
coordinat de la violència masclista.  Aquestes expertes formen part de l’Associació El Safareig, de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, del Circuit Barcelona contra la Violència vers les Dones, de 
recursos de VM gestionats per la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, del Programa de 
Seguretat contra la Violència Masclista del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de 
la Policia de Catalunya-Mossos d’Esquadra, del Departament de Justícia, del Departament de Salut i del 
Departament d’Educació. 
 
El contingut d’aquest capítol ha estat presentat i esmenat en el marc de les comissions tècniques de 
diferents circuits territorials.  Durant l’any 2011 està previst que els diferents circuits territorials per a 
l’abordatge de la violència masclista de tota Catalunya puguin continuar treballant i avaluant aquesta 
proposta per tal d’anar millorant-la i que esdevingui una eina útil per a les persones professionals que 
atenen directament les dones en situació de violència masclista, i que fan de la coordinació el seu  
instrument d’intervenció fonamental. 
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Circuits territorials per a l’abordatge de la violència masclista  

La Llei 5/2208 del dret de les dones a eradicar la violència masclista recull les actuacions que els poders 
públics catalans han de dur a terme contra la violència masclista. En el desenvolupament d’aquesta Llei se 
situa el treball realitzat per l’Institut Català de les Dones, amb la col·laboració dels diferents departaments de 
la Generalitat de Catalunya, d’elaboració i consens del Protocol marc per a una intervenció coordinada 
contra la violència masclista. Aquest protocol ha de constituir el marc per a l’establiment de les noves 
pràctiques que a partir d’ara cal introduir en els diferents nivells d’atenció a les dones afectades per violència 
masclista, treballar en estratègies de prevenció, així com assentar les bases d’un veritable treball en xarxa. 
 
Per a la consecució de les finalitats de la Llei, i per a l’extensió i normalització de les actuacions 
protocol·làries plantejades, tant els poders públics com les institucions, els agents socials i els diversos 
serveis que entren en contacte amb aquesta realitat han de seguir els criteris d'actuació que s'han 
determinat de forma consensuada. I és en aquest sentit que des de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de 
l’Institut Català de les Dones, es promou el desenvolupament de diversos circuits territorials per a 
l’abordatge de la violència masclista a Catalunya. 
 
Els diferents territoris catalans han de comptar, doncs, amb els seus propis itineraris d’atenció a les dones 
que pateixen aquesta violència, els quals hauran d’estar íntimament coordinats en els seus distints nivells: 
local, comarcal, intercomarcal i autonòmic. Així, doncs, l’any 2010 s’ha continuat amb el treball de 
desplegament del  Circuit de Terres de l’Ebre per a l’abordatge de la violència masclista: 
 

⋅ Constitució equip comarcal del Baix Ebre: Tortosa, 12 de gener de 2010. 
⋅ Presentació del Protocol per a l’Abordatge de la Violència Masclista a les 

Terres de l’Ebre: Tortosa, 23 de novembre de 2010. 
 

i del Circuit del Camp de Tarragona per a l’abordatge de la violència masclista: 
 

⋅ Constitució de la Comissió Tècnica: Tarragona, 26 de febrer de 2010. 
⋅ Constitució dels Equips comarcals i bicomarcals: Baix Penedès; Tarragonès; 

 Baix Camp i Priorat; i Alt Camp i Conca de Barberà. 
 
Paral·lelament a aquest procés, s’ha iniciat el treball per a l’establiment dels Circuits de l’Alt Pirineu i Aran, 
Catalunya Central i Lleida per a l’abordatge de la violència masclista: 
 

⋅ Circuit de les comarques de Lleida per a l’abordatge de la violència masclista 
Constitució de la Mesa Institucional: Lleida, 25 de maig de 2010. 
Constitució de la Comissió Tècnica: Lleida, 12 de novembre de 2010. 

 
⋅ Circuit de l’Alt Pirineu i Aran per a l’abordatge de la violència masclista 

Constitució de la Mesa Institucional: 9 de juny de 2010. 
Constitució de la Comissió Tècnica: Tremp, 5 de novembre de 2010. 

 
⋅ Circuit de la Catalunya Central per a l’abordatge de la violència masclista 

Constitució de la Mesa Institucional: Manresa, 16 de juny de 2010. 
Constitució de la Comissió Tècnica: Manresa, 10 de novembre de 2010. 
 

I, durant aquest any s’ha continuat amb la tasca de desenvolupament de la Xarxa de Circuits del Baix 
Llobregat per a l’abordatge de la violència masclista. 
 

Comissió Nacional per a una Intervenció coordinada contra la violència masclista 

El 16 d’abril de 2008, el Parlament de Catalunya va aprovar, per unanimitat, la Llei 5/2008 del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista, que recull les actuacions que els poders públics catalans han de dur 
a terme per tal d’actuar de manera integral i coordinada en l’abordatge de totes les formes i manifestacions 
d’aquesta greu problemàtica. Actualment s’està en fase de desplegament d’aquesta norma legal. 
 



Memòria 2010 
Institut Català de les Dones                                                                                     
 
 
 

 42 

L’article 82 de la Llei crea la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista. El decret relatiu a aquesta Comissió va ser publicat al DOGC el 13 de maig d’enguany, on 
s’explicita que la finalitat d’aquest organisme és constituir-se com a màxim òrgan de coordinació institucional 
per a impulsar, efectuar el seguiment i avaluar les actuacions en l’abordatge de la violència masclista que 
duen a terme els departaments de la Generalitat, així com fomentar la participació i col·laboració d’aquests 
amb les entitats i òrgans de la societat civil que treballen en aquest àmbit. 
 
El govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català de les Dones (ICD), organisme adscrit 
al Departament d’Acció Social i Ciutadania, i amb la col·laboració dels diferents departaments, així com amb 
la participació del món local i de persones i grups de dones expertes en la matèria, està afrontant el 
fenomen tenint en compte la importància  de la coordinació, col·laboració i cooperació de tots els agents 
implicats en la seva resolució. En conseqüència, tot partint d’ un model d’intervenció consensuat, s’estan 
desplegant arreu de Catalunya circuits territorials amb l’objectiu fonamental de millorar la qualitat de l’atenció 
a les dones en situacions de violència i facilitar la tasca dels diferents equips professionals. 
 
En aquest procés, la creació de la Comissió Nacional abans esmentada, mitjançant la signatura d’un Acord 
de bones voluntats, representa el compromís polític, institucional i social de les més altes instàncies de 
Catalunya front aquest greu fenomen social. 
 
La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista es va constituir a 
Barcelona, el dia 7 de juliol de 2010. Van signar l’Acord de bones voluntats les següents institucions i 
entitats: 
 
 
 
Departament de la Presidència 
Departament de la Vicepresidència 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació 
Departament d’Economia i Finances 
Departament de Governació i Administracions 
Públiques 
Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques 
Departament de Justícia 
Departament d’Educació 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Departament de Salut 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural 
Departament de Treball 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
Departament d’Acció Social i Ciutadania 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
Institut Català de les Dones 
Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de 
Ciutadania 
Secretaria d'Infància i Adolescència 
Secretaria per a la Immigració 
Secretaria de Joventut 
Direcció General d’Afers Religiosos 
Secretaria General d’Esports 
Direcció General d'Igualtats d'Oportunitats en el 
Treball 
Programa de Seguretat contra la Violència 
Masclista 
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat 
i Justícia Juvenil – Oficines 

d’Atenció a la Víctima del Delicte 
Comissió Institucional de Seguiment dels 
Protocols d’Actuació en casos de Violència a la 
demarcació de Girona 
Circuit de Terres de l’Ebre per a l’abordatge de la 
violència masclista 
Circuit del Camp de Tarragona per a l’abordatge 
de la violència masclista 
Circuit de les comarques de Lleida per a 
l’abordatge de la violència masclista 
Circuit de l’Alt Pirineu i Aran per a l’abordatge de 
la violència masclista 
Circuit de la Catalunya Central per a l’abordatge 
de la violència masclista 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
Delegació del Govern a Catalunya 
Fiscalia Superior de Catalunya 
Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya 
Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria 
de Catalunya 
Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de 
Catalunya 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 
Col·legi de Pedagogs de Catalunya 
Col·legi de Diplomats en Treball Social i 
Assistents Socials de Catalunya 
Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària 
Associació Catalana de Llevadores 
Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya 
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Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
Grup de Treball de Seguiment de l’Eix 6 – 
violències masclistes del CNDC 
Assemblea Territorial de Dones de Girona. 
Consell Nacional de Dones de Catalunya 
Consell de la Gent Gran de Catalunya 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
Consell Interuniversitari de Catalunya 
Taula de Ciutadania i Immigració 
Federació de Municipis de Catalunya 
Associació Catalana de Municipis i Comarques 

Diputació de Barcelona 
Diputació de Girona 
Diputació de Lleida 
Diputació de Tarragona 
Unió General de Treballadors 
Comissions Obreres de Catalunya 
Fundació Internacional de la Dona Emprenedora 
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 
Foment del Treball Nacional 
Consell de Relacions Laborals 

 
 
Actualment, s’està treballant per a la creació dels grups de treball de la CNVM, definint els seus objectius i 
realitzant una proposta d’institucions que haurien de participar. Aquesta proposta s’ha enviat a les vocalies 
de la Comissió per tal que comuniquin el seu interès i compromís. Posteriorment aquests grups de treball 
hauran de ser aprovats pel ple de la Comissió. Són el següents: 
 

- Grup de treball de seguiment tècnic integral  per a una intervenció coordinada contra la violència 
masclista. 

- Grup de treball per a l’abordatge de situacions de ‘trata’ amb finalitat d’explotació sexual.  
- Grup de treball de prevenció de la mutilació genital femenina (MGF). 
- Grup de treball per a l’abordatge de la violència sexual. 
- Grup de treball per l’abordatge de la violència a l’àmbit laboral. 

 

Grup de treball per a l’abordatge de les situacions de prostitució, en especial de les 
d'explotació de persones amb finalitat sexual. 

 
L’any 2010, mitjançant acord de Govern (GOV/183/2010, d'11 d'octubre) s’ha aprovat el Programa de 
mesures per a l'abordatge de situacions de prostitució, en especial de les d'explotació de persones amb 
finalitat sexual. Amb l’encàrrec de desplegar aquest programa, s’ha creat el Grup de Treball per a 
l'abordatge de situacions de prostitució, en especial de les d'explotació de persones amb finalitat sexual, 
com a òrgan que coordina l'acció del Govern en aquesta matèria i una Comissió Executiva. L’ICD ha 
assumit la coordinació d’aquestes comissions i del treball que se’n desprèn dels acords presos i durant l’any 
2010 ha impulsat la realització de 2 reunions de la Comissió Tècnica i 7 reunions de la Comissió Executiva. 
En aquestes reunions, a banda d’aprovar el Programa de mesures i les línies estratègiques i objectius se’n 
desprenen, s’ha treballat per tal d’elaborar un Circuit d’intervenció per a persones que exerceixen la 
prostitució i un Circuit per a l’abordatge de les situacions de ‘trata’ amb finalitats sexuals. 
 

Creació d’un espai professional de consulta en línia dels serveis i recursos en matèria de 
violència masclista a Catalunya 

L’any 2008 es va finalitzar un primer prototip del que ha de ser el directori de recursos en línia que hauria de 
permetre, entre d’altres,  l’elaboració i el coneixement d’un mapa recursos i serveis existents a Catalunya, i 
que totes les persones que treballen professionalment en aquest àmbit coneguin tots els serveis, coordinin 
les seves actuacions i tinguin coneixement dels diversos protocols específics i dels circuits que se’n deriven. 
 
A finals del 2009 es va iniciar el desenvolupament informàtic de l’eina i durant l’any 2010 s’ha treballat per 
tal de nodrir la base de dades dels serveis i recursos, protocols i ajuts, i enllaços d’interès. Al novembre del 
2010 s’han facilitat les claus accés a les persones professionals i s’ha fet la difusió de l’eina. 
 
Actualment, la base de dades del Directori està formada per més de 2000 serveis, entre els quals es troben 
tots els serveis del Govern de la Generalitat de Catalunya que intervenen en l’abordatge de la violència 
masclista, així com d’altres serveis locals. S’està treballant per tal de ampliar aquesta base de dades de 
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recursos i serveis mitjançant la incorporació de tots els recursos del món local i aquells de les entitats i 
associacions de dones més actius pel que fa a la prevenció, detecció, atenció o recuperació de les dones en 
situació de violència.  
 
D’altra banda, durant aquest any, també s’hi han incorporat els principals Protocols d’atenció i coordinació 
vinculats a aquesta problemàtica, així com diversos reculls de drets i ajuts destinats a la recuperació de les 
dones en situació de violència masclista.  

Personacions 

L’article 45 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, estableix 
que l’Administració de la Generalitat es pot personar en els procediments penals per violència masclista, en 
els casos de mort o de lesions greus de dones. La personació, però, és potestativa si aquesta és exercida 
per una altra administració, per tal de no duplicar intervencions. 
 
Durant l’any 2010 s’han actualitzat el Protocol relatiu a la personació de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya com a acusació popular en els processos penals per violència masclista i els documents que se’n 
deriven. 

Servei d’intervenció en crisis greus en l’àmbit de la violència masclista 

L’Institut Català de les Dones amb la voluntat de garantir una atenció immediata i especialitzada a les 
persones directament afectades per un acte greu de violència masclista i facilitar, així mateix, el treball 
comunitari de prevenció en relació a aquest problema, posa a disposició de tots els municipis i consells 
comarcals de Catalunya aquest servei, el qual pot ser activat de forma complementària a les actuacions 
iniciades pels recursos més propers. 
 
De gener a novembre de l’any 2010, el Servei s’ha activat en 8 ocasions: 56 persones (víctimes i familiars 
de víctimes mortals: 35 dones, 12 homes, 2 filles i 7 fills) van beneficiar-se d’aquest servei que va tenir lloc a 
8 municipis: Mollet del Vallès, Granollers, Alcover, Vic, Viladecans, Terrassa, Salt i Vilanova i la Geltrú 
 

Taula 27 - Persones ateses pel servei intervenció en crisis greus 

 

 

 
 

Talla amb el Mals Rotllos 

El programa de sensibilització i prevenció de la violència masclista, dirigit a adolescents i joves de Catalunya 
i impulsat per l’Institut Català de les Dones (ICD), la Secretaria de Joventut (SG) i el Departament 
d’Educació, ha vist ampliada la seva Xarxa de Joves Agents gràcies als 2 cursos de formació que s’han fet 
a Girona i Tarragona, on s’han format 51 joves, d’entre 21 i 30 anys. 
 
Durant l’any 2010 s’han fet 468 intervencions a Catalunya, que han arribat a un total de 9.645 joves 
d’edats compreses entre els 14 i 17 anys.  
 
Les intervencions o tallers s’han fet a 83 Instituts d’Educació Secundària –dels quals s’ha fet intervenció al 
professorat en 140 IES- i 35 espais d’educació no formal, arribant a un total de 4.831 noies i 4.814 nois.  
 

Persones ateses
Dones 35
Homes 12
Filles 2
Fills 7
TOTAL 56

Fills

13%

Dones

62%

Homes

21%

Filles

4%
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Taula 28 - Distribució dels tallers. Indicadors 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espais no 

formals

21,31%

Centres 

d'educació 

formal

70%
º

Àmbit Ponent 

13%

Alt Pirineu 3%

Tarragona 

13%

Terres de  

l'Ebre 12%

Catalunya 

central 4%
Barcelona 

35%

Girona 20%

Total 
tallers

IES 
intervinguts

Espais no 
formals

Alumnat 
noies Alumnat nois Centre Joventut Educació Continuïtat ICD

Intervenció 
professorat

Barcelona 164 47 9 1651 1611 13 5 0 25 5 45

Catalunya central 20 7 2 249 304 8 2 0 0 0 3

Terres de l'Ebre 54 16 2 676 663 5 2 1 3 9 16
Tarragona 61 14 8 777 804 11 5 3 2 1 5
Girona 95 28 4 1203 1236 17 5 0 10 0 13
Àmbit Ponent 59 22 12 634 612 29 3 0 5 1 5
Alt Pirineu 15 10 2 108 96 3 2 0 0 8 2
Total 468 144 39 5298 5326 86 24 4 45 24 89

10624

A petició de 

Total alumnat


