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1. INTRODUCCIÓ 

En aquesta memòria es descriuen tots els serveis, projectes i activitats que s’han portat a 

terme des del Punt d’Igualtat durant l’any 2016.  

 

2. SERVEIS PUNT D’IGUALTAT 2016 

 
2.1 ESPAI FAMÍLIA: Informació i assessorament familiar  
 

 SERVEI LOCAL D’ORIENTACIÓ FAMILIAR: ESCOLA DE PARES I MARES 
 
Després de diverses gestions, al setembre del 2016 la Diputació de Girona ens informà que es 
tornaria a oferir el Servei Local d’Orientació Familiar al municipi.  Aquest és un servei gratuït que 
no suposa cap cost per l’Ajuntament i que s’ofereix a les famílies del municipi i rodalies: 

 Escola de mares i pares: dimecres quinzenals de 9.30 a 11h al Punt d’Igualtat.   

 Servei d’atenció individualitzada (hores concertades).  

 Portal web: www.slofdiputaciogirona.cat  

 Xerrades divulgatives sobre temes relacionats amb l’educació dels fills i filles. 
 

          
 

                  

 ESPAI NADÓ: L’Espai nadó va dirigit a les famílies des del darrer trimestre de l’embaràs fins als 12 
mesos de l’infant. Durant el curs 2015-16 l’Espai Nadó ha estat dinamitzat per la mateixa 
professional que ho ha fet en els 4 darrers anys, l’Anna Albiol, una psicòloga amb una àmplia 
experiència en serveis d’atenció a la primera infància. Al setembre del 2016 hi va haver un canvi 
de professional i passà a conduir l’espai, l’Alba Bonmatí, Educadora Social de l’Àrea de Benestar 
Social. L’Espai Nadó es realitza els dimecres de 16 a 17.30h a l’Escola Bressol.  
 

 ESPAI FAMILIAR: Aquest servei va dirigit a les famílies amb infants d’entre 1 i 2 anys i ha estat 
dinamitzat per les mateixes professionals que l’Espai Nadó. Es realitza els dimecres de 17.30 a 
19h a l’Escola Bressol. 
 
L’espai nadó i espai familiar funcionen per cursos escolars. Per tant, cada edició comença al mes 
d’octubre i finalitza el mes de juny. 
 
 
 

http://www.slofdiputaciogirona.cat/
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En el marc de l’Espai Nadó i l’Espai Familiar s’han realitzat, entre altres, les següents activitats:  
 

 Xerrades 
 

- “El vincle afectiu en els primers anys de vida”. A càrrec del psicòleg Vicens de Febrer. 
-  “Alimentació infantil i prevenció de l’obesitat”. A càrrec del pediatre Carles Casabona. 
- “La influència de les pantalles (televisió, mòbils, consoles...) en infants entre 1 i 2 anys?”      

  A càrrec del pediatra Carles Casabona. 
- “Els beneficis de la lactància materna”. A càrrec de l’Associació Mames Braves. 
- “Els beneficis de l’osteopatia infantil”. A càrrec del fisioterapeuta Carles Nadal. 

 
 

 Tallers 
 

- Massatge infantil. A càrrec de l’Anna Albiol.  
- Hipopressius per a mares. A càrrec d’una entrenadora personal, Cristina Roca 
- Taller de primers auxilis per a famílies. A càrrec de Dipsalut. 
- Àlbum familiar amb la tècnica de l’Scrap. A càrrec de Veronica Schubav (Banc del temps) 
- Taller fem el nostre berenar (suc de taronja). 
- Elaboració d’un punt de llibre per Sant Jordi 
- Cuina infantil a càrrec del cuiner Iban Castells (soci del Banc del temps) 
- Conta contes per a infants d’1 a 2 anys. A càrrec de Jenny Xufré (mare) 
- Experimentació amb diferents textures per a nadons. 
- Experimentació amb plastilina. 
- Ioga per a famílies a càrrec de Natuka. 

 
 

 Altres 
 
Destaquem l’activitat intergeneracional organitzada enguany. Un espai compartit on hi van 
participar, infants, mares i àvies conjuntament. També una caminada en famílies que es va fer a la 
primavera en el marc de la Fira d’entitats del municipi i el berenar-cloenda del curs 2015-16 que es 
va fer a la piscina municipal.  
 
 

 
 
 



Memòria Punt d’Igualtat 2016  
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro  

  
 

4 
 

 
 
RECULL DE FOTOGRAFIES DE L’ESPAI FAMILIAR 
 

               
     Carnestoltes a l’espai familiar                                                                     La Jenny ens explica un conte 

 
 

       
Taller experimentació amb gelatina i pasta 

 
 

        
                   Cançó d’en Pin pon                                  Tarda de jocs                                            Taller de Scrapp 

 
 

                            
                                            Taller de fang                                                                     Berenar de fruites 
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                               Ioga en família                                                                              Taller  de jocs d’aigua 
 

          
            Xerrada desenvolupament llenguatge                                 Taller de punts de llibre i roses de Sant Jordi 

 
 
RECULL DE FOTOGRAFIES DE L’ESPAI NADÓ 
 

   
                               Taller de biodansa                                                                            Carnestoltes 

 

    
Sessió intergeneracional 
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           Berenar                                            Sessió de relaxació Sessió hipopressius 

 

                         
                  Taller d’experimentació amb fruita                                                              Taller de massatge 

 

           
Xerrada beneficis de l’osteopatia a càrrec de Carles Nadal 

 

                
Xerrada sobre alimentació infantil a càrrec del pediatra C. Casabona 
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                                                                                      Taller de primers auxilis 

 

Dades de participació: 
 

 

  Famílies 
ateses 

 
 ESPAI NADÓ  Curs 2015-16 + 2016-17 25 

 ESPAI FAMILIAR Curs 2015-16 + 2016-17 25 

 TOTAL  50 

  
*El servei d’orientació familiar va iniciar-se al novembre del 2016 i per tant encara no es disposen de dades relatives a les 
famílies participants. 
 
 

     2.2 ESPAI PSICOLÒGIC: Orientació i intervenció psicològica 
 

 Aquest servei dóna suport i orientació a persones que es troben en situacions d’angoixa i estrès, 
manca d’autoestima, dificultats en les relacions de parella, vivències traumàtiques, necessitat de 
suport en l’elaboració del dol, detecció de situacions de violència o micromasclismes, sexualitat, 
etc.  

 Per accedir al servei cal estar empadronat/da a Santa Cristina d’Aro i haver fet una visita 
d’acollida prèvia amb la coordinadora del Punt d’igualtat o bé, venir amb derivació des de l’Àrea 
de Serveis Socials. 

 L’entrevista d’acollida, que pot realitzar-se en una o vàries sessions, la desenvolupa la referent 
del Punt d’Igualtat. A partir d’aquí la intervenció la fa la psicòloga del servei o bé, si es creu 
necessari, es deriva el cas a un altre professional i/o servei especialitzat de la zona (Xarxa de 
salut mental, CAS Palamós, CIE de Girona, etc.). 

 A més a més també s’organitzen activitats d’atenció i orientació  psicològica grupal: durant el 
primer semestre del 2016 es van realitzar dos tallers, un d’autoestima i un altre de creixement 
personal.  
 
 

        DADES SOBRE LES ATENCIONS REALITZADES DES DEL SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

NOMBRE PERSONES ATESES 2016 (casos) 

Dones 39 

Homes 10 

TOTAL 49 
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NOMBRE DE VISITES* PER PROFESSIONAL (PER SEXES) 

Psicòloga 
Dones 85 

Homes 28 

Primera acollida 
Dones 3 

Homes 3 

TOTAL   119 

 

NOMBRE DE CASOS TANCATS 2016 (PER SEXE) 

Dones 29 

Homes 6 

TOTAL 35 

 

NOMBRE DE CASOS ATESOS DE FORMA GRUPAL** 
(Tallers) (PER SEXE) 

Dones 16 

Homes 1 

TOTAL 17 

 
*Cal tenir en compte que cada persona atesa pot fer més d’una visita 
**S’han realitzat dos tallers grupals (taller d’autoestima i taller de creixement personal) 

 

2.3 ESPAI DONA: Informació i atenció a les dones  (SIAD) 
  

 S’ha continuat oferint el servei d’assessorament i orientació psicològica, educativa, laboral, 
cultural, formativa, jurídica, etc. adreçada a dones. (hores convingudes) 

 El servei d’atenció psicològica (2.2) forma part de l’atenció que reben les dones des del SIAD.  

 S’ha rebut una subvenció de l’Institut Català de les Dones per finançar aquest servei. 

 Aquest servei és gestionat directament per la tècnica de projectes de l’Ajuntament. 

2.4 ESPAI WEB: Informació i assessorament on-line   
         

 Per garantir l’accessibilitat al servei s’ofereix la possibilitat de fer consultes a través del correu 
electrònic. 

 S’ha facilitat també un ordinador amb connexió gratuïta a Internet. 

 S’ha anat actualitzant periòdicament l’apartat web d’igualtat  
http://santacristina.cat/arees/punt-d-igualtat.html  

 S’ha dinamitzat el servei a través del Facebook. 

 L’Espai web és gestionat directament per la dinamitzadora del Punt d’Igualtat.                                                                                    

SERVEIS DERIVADORS DE LES PERSONES ATESES 

Serveis Socials 22 

Punt d'Igualtat 27 

TOTAL 49 

NOMBRE DE VISITES* (PER SEXES) 

Dones 88 

Homes 31 

TOTAL 119 

http://santacristina.cat/arees/punt-d-igualtat.html
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://bp2.blogger.com/_UZImdYAiry8/R4nmJ1hc9HI/AAAAAAAADPU/CbDCpXhdccU/s320/facebook.png&imgrefurl=http://vectorlogo.blogspot.com/2008/01/facebook-logo-eps.html&h=177&w=320&sz=15&tbnid=5HpXCv4cnYnR5M:&tbnh=66&tbnw=120&prev=/search?q=logo+facebook+vector&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+facebook+vector&docid=0PIS9XBc66BY-M&hl=es&sa=X&ei=HcDXTpa_BZHItAbdyITKCw&sqi=2&ved=0CEIQ9QEwBA&dur=219
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      2.5 ESPAI TEIXIT ASSOCIATIU: Suport al teixit associatiu 
 

 S’ha treballat conjuntament amb l’Associació de persones afectades de Fibromiàlgia (organitzant 
conjuntament xerrades i el taller de memòria) i l’Associació de Dones Africanes de Santa Cristina 
d’Aro (organitzant els cursos de català i un curs de manteniment.)  
 

2.6 ESPAI COMUNITARI: Banc del temps de Santa Cristina d’Aro 
 
 

 L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va inaugurar a finals del 2012 el 
Banc del temps, un servei que té com a principals finalitats fomentar 
els valors de la cooperació i la comunicació entre persones, la 
solidaritat, la creació de xarxes d’ajuda mútua i per tant, la millora de 
les relacions i la cohesió social en el municipi.  
 

 El Banc del temps està coordinat des del Punt d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i hi poden participar persones 
d’entre 16 i 99 anys del municipi o rodalies. Les persones interessades han de contestar un 
petit qüestionari per conèixer millor què poden oferir i a partir d’aquí ja poden donar i rebre 
els serveis que els interessen. 

 

 Actualment consta de 177 socis/es (134 dones i 43 homes); 122 de Santa Cristina d’Aro i 55 
de rodalies. S’han intercanviat 2572 hores en serveis ben diferents com tasques de 
bricolatge, tasques solidàries, conversa en diferents idiomes, suport en noves tecnologies, 
tasques domèstiques com cosir, cuinar, netejar, acompanyaments en cotxe, classes de repàs, 
massatges,  etc.          

 

 Durant l’any 2016 s’han organitzat 3 reunions - trobades de socis/es al Punt d’Igualtat. En 
aquestes s’organitzen dinàmiques per facilitar que els socis/es es coneguin, s’informa de les 
noves incorporacions i els diferents serveis que ofereixen, etc. 
 

 A més a més, s’han organitzat diverses activitats lúdiques com el sopar d’estiu “Guateque” al 
pati de la biblioteca, el pica-pica de Nadal “Festa daurada o vermella”, entre altres.   
 

 Els socis/es del banc del temps han col·laborat i participat activament 
en diferents campanyes solidàries i iniciatives municipals com: la II Fira 
d’entitats, la recollida d’aliments, la recollida de joguines de la Creu 
Roja, la cavalcada de reis, la caminada solidària contra el càncer de 
mama, la Marató de TV3, els tallers de confecció de regals per l’Espai 
nadó i espai familiar, etc.  
 

 En el marc del banc del temps s’han organitzat també tallers i cursos 
dirigits específicament als socis/es i dinamitzats per ells mateixos:  
taller d’alimentació saludable, taller de manualitats, etc.  
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RECULL D’IMATGES RELACIONADES AMB EL BANC DEL TEMPS I ELS SEUS SOCIS/ES 
 
 

         
Soci/es banc del temps col·laborant a la caminada contra el càncer de mama, Marató i dia contra la violència 

 
 

         
                                                Reunió socis/es del banc del temps                                                            Taller de sabó natural  

 
 

        
                     Taller clauers Dia contra la violència                                                      Taller d’Elfs de Nadal  

 
 
 

2.7 TREBALL EN XARXA: Coordinació amb els agents i serveis del territori 
 

 S’ha treballat coordinadament amb els agents socials del territori per tal de poder atendre de 
forma integral a les famílies del municipi (Àrea de Serveis Socials, Joventut, Agent de Salut, 
Zona Jove, Escola Pedralta, etc.).   

 S’han continuat desenvolupant les sessions de coordinació entre els serveis de la comarca que 
treballen per l’Igualtat: Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, Palafrugell i Consell Comarcal del 
Baix Empordà.  

 S’ha continuat treballant de forma transversal amb diferents àrees de l’Ajuntament per tal 
d’introduir la perspectiva de gènere en les diferents polítiques locals.  

 S’han impulsat diferents projectes de sensibilització i promoció de les polítiques d’igualtat i 
coeducació en el municipi, implicant diferents agents del territori. Per exemple la campanya 
contra l’homofòbia que es va fer a través de les xarxes socials. 
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3. ACTIVITATS FORMATIVES PUNT D’IGUALTAT 2016 

CURSOS I TALLERS 2016 

 
Durant l’any 2016 el Punt d’Igualtat ha organitzat diferents cursos. La majoria dels cursos són 
trimestrals, s’inicien el mes d’octubre i finalitzen al juny (1er trimestre de gener a març, 2n trimestre 
d’abril a juny i 3er trimestre d’octubre a desembre), tot i que puntualment també se n’han organitzat 
d’altres amb una temporalització diferent, com el curs de fotografia amb mòbil o els tallers d’autoestima 
i creixement personal.  

MATERIAL DE DIFUSIÓ DELS CURSOS I TALLERS 
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DADES DE PARTICIPACIÓ A CURSOS I TALLERS 2016 
 Gener a març  Abril a juny  Set. a des. 2016  

CURSOS Dones Homes Dones Homes Dones Homes TOTAL 

Anglès I 4 2 7 3 8 1 25 

Anglès II 5 0   6 3 14 

Rus inicial 4 3 3 3   13 

Taller alimentació   7 1   8 

Taller creixement Personal   7 0   7 

Autoestima  9 1 7 0   17 

Taller de memòria     10 1 11 

Retoc amb Snapseed I     3 3 6 

Retoc amb Snapseed II     1 2 3 

Fotografia (Inicial) 5 2 5 1 7 1 21 

Fotografia (Avançat) 8 0 6 0   14 

Fotografia amb mòbil     7 3 10 

Ioga (suau, tibetà i hatha ioga) 55 4 93 4 50 2 208 

Català inicial 10 0 8 0 18 2 38 

Taller 1r Auxilis   11 5   16 

Taller Sexualitat per a dones 9 0     9 

Taller de Nena a Dona 18 0     18 

Espai Nadó 10 0 11 0 13 0 34 

Espai Familiar 12 0 12 0 13 0 37 

TOTAL 149 12 177 17 136  509 
El càlcul de persones està fet per trimestres, ja que no sempre les persones són les mateixes.  
 

DADES DE PARTICIPACIÓ SEGONS PROCEDÈNCIA DE L’ALUMNAT 

  Gener a març  Abril a juny  Oct. a des.   

CURSOS SCA Fora SCA Fora SCA Fora TOTAL 

Anglès I 5 1 8 2 7 2 25 

Anglès II 3 2 
  

6 3 14 

Rus inicial 4 3 4 2 
  

13 

Taller alimentació 
  

6 2 
  

8 

Taller Creixement Personal 
  

6 1 
  

7 

Autoestima  8 2 6 1 
  

17 

Taller de memòria 
    

9 2 11 

Retoc amb Snapseed I 
    

3 3 6 

Retoc amb Snapseed II 
    

2 1 3 

Fotografia (Inicial) 5 2 4 2 4 4 21 

Fotografia (Avançat) 3 5 3 3 
  

14 

Fotografia amb mòbil 
    

6 4 10 

Ioga (suau, tibetà i hatha ioga) 42 17 66 31 36 16 208 

Català inicial 7 3 7 1 20 0 38 

Taller 1r Auxilis 
  

5 11 
  

16 

Taller Sexualitat per a dones 5 4 
    

9 

Taller de Nena a Dona 11 7 
    

18 

Espai Nadó 4 6 4 8 9 4 35 

Espai Familiar 9 3 8 3 9 4 36 

TOTAL 106 55 127 67 111 43 509 
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Altres cursos organitzats però anul·lats per no arribar al nombre mínim de persones necessari per a  
     poder realitzar l’activitat: 
 

- Comptabilitat 
- Creació d’empreses 
- Alfabetització en català 
- Conversa en francès 

 
 

RECULL DE FOTOGRAFIES DELS CURSOS I TALLERS 
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4. CELEBRACIONS PUNT D’IGUALTAT 2016 
Seguint la línia dels darrers anys, s’han organitzat diferents actes en motiu de la celebració 

del Dia Internacional de les Dones (8 de març), del Dia contra la violència masclista (25 

novembre) i Dia Internacional contra el càncer de mama. Com a novetat destacar que 

aquest any 2016 s’han realitzat també diferents activitats per commemorar el Dia 

Internacional contra l’homofòbia.  

 

En conjunt, les activitats organitzades s’han dirigit a sensibilitzar i implicar tota la ciutadania 

(joves, dones, mares i pares, infants, gent gran, persones nouvingudes, etc.).  

4.1  ACTES 8 DE MARÇ 2016: DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

 
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones, el Punt 
d’igualtat de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro amb la col·laboració de la 

Biblioteca Municipal va organitzar diferents actes 
destacant la 1a edició del Concurs de microrelats 
de Dones que va tenir molt bona acollida i un 
elevat nivell de participació. Un concurs obert a 
homes i dones però amb una temàtica centrada 
específicament en les dones ja que els relats havien de tractar d’una 
experiència de vida d’una dona.  
 
S’hi van presentar 34 obres escrites majoritàriament per dones (25) 
tot i que també hi van participar homes (9). La meitat de les obres van 
ser escrites per persones del municipi tot i que també hi van participar 
persones d’arreu de Catalunya o de comunitats autònomes properes. 
 

El jurat del concurs va estar format per:  

 Lourdes Fuentes, regidora d’Igualtat 

 Sònia Pujol, regidora de la Biblioteca 

 Joaquim Pijoan, escriptor de capçalera de la Biblioteca 

 Isabel Pernal, bibliotecària de Santa Cristina d’Aro 

 Sònia Sánchez, auxiliar administrativa de la Biblioteca de Santa Cristina d’Aro 

 Montserrat Vila Gotarra, bibliotecària de la Biblioteca de Sant Feliu de Guíxols 

 Mònica Buscarons, tècnica de projectes i coordinadora del Punt d’Igualtat 
 
Les persones guanyadores del concurs de microrelats van ser:  

- 1er premi per Josep Maria Codina Tobías amb l’obra “Company de Viatge” 
- 2n premi per Montserrat Moré Comas amb l’obra “Qui?” 
- 3er premi per Pol Vancells Roldós amb l’obra “La ciutat de les llums”.  

 
 Unes obres que van estar premiades amb una tablet i un val de 100 i 75 € respectivament per  
 la compra de llibres. 
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L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va publicar les obres guanyadores a través d’un llibret que 
es va difondre entre totes les persones participants i també a través dels diferents serveis 
municipals. A més a més, a la web municipal  es van publicar algunes de les obres presentades 
al concurs.  

  

 
L’acte d’entrega del concurs de micorelats es va fer el dissabte 5 de març a l’Espai Ridaura i va 
comptar amb la presència de la Sra. Fina Surina, delegada territorial de l’Institut Català de les 
Dones, la qual va destacar la important tasca envers les polítiques d’igualtat i la prevenció de la 
violència masclista que es desenvolupa, des de fa anys, al municipi de Santa Cristina d’Aro i en 
concret des del Punt d’Igualtat. Durant l’acte una de les participants, la cristinenca més jove 
que s’havia presentat al concurs, va fer la lectura del manifest institucional. L’acte va finalitzar 
amb un concert del grup gironí de dones Xàntica que cantaren un repertori dedicat a les dones i 
a totes les seves facetes. El concurs de micorelats va comptar amb la col.laboració de l’Institut 
Català de les Dones. 

 
A més a més d’aquest acte principal, l’Àrea d’Igualtat va organitzar 
diferents activitats complementàries per commemorar el Dia 
Internacional de les Dones. 

 
Una de les activitats més novedoses i destacables va ser el taller “De 
nena a dona. M’acompanyes, mare?” on una dotzena de dones 
acompanyades de les seves filles van tenir l’oportunitat de convertir 
en positiu els missatges sobre la menstruació, el cicle menstrual i la 
feminitat. Un taller molt emotiu en el qual a través de diferents 
dinàmiques les participants van poder compartir idees, pensaments, 
dubtes, inquietuds i a la vegada teixir i enfortir complicitats entre 
mares i filles (nenes de 9 a 14 anys). Es va oferir servei de ludoteca. 
Aquesta activitat va estar organitzada conjuntament entre el Punt 
d’Igualtat i Serveis Socials.  
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Una altra de les activitats organitzades en el marc del Dia 
Internacional de les Dones va ser el taller d’autoestima que es va 
realitzar durant 7 sessions i en el qual hi van participar 10 persones (9 
dones i 1 home). Un taller que ja fa varis anys que s’organitza i que té 
una molt bona acollida ja que facilita eines per poder centrar-se en si 
mateixa, una oportunitat per “parar i mirar cap endins” i aprenent a 
valorar i a treure el màxim partit de les pròpies potencialitats. Un 
espai on aprendre a tenir cura de nosaltres mateixes i a desenvolupar 
i descobrir les eines i estratègies que tenim tots i totes per tal de 
donar resposta als reptes i desafiaments que la vida ens va 
presentant.  
 

Finalment, durant el mes de març també es va organitzar un taller de sexualitat femenina, on 
es va parlar de les possibles dificultats relacionades amb la sexualitat i el nostre cos així com 
diferents tècniques i estratègies per gaudir plenament de la nostra sexualitat.  En aquest taller 
hi van participar 11 dones. 
 

RECULL D’IMATGES DELS ACTES ORGANITZATS AL VOLTANT DEL 8 DE MARÇ 

 
 

Entrega de premis concurs microrelats de dones 
 

            
Entrega de premis concurs microrelats de dones 

 
 

       
Taller de mares a filles 
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Taller de sexualitat femenina 

 

4.2  ACTES 25 DE NOVEMBRE:  DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 
 

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra la violència masclista es van organitzar 
diferents activitats d’entre les que destaca el 1r concurs de fotografia a Instagram sobre relacions 
positives.  
 
La proposta era fer un pas més i en comptes de parlar de violència i de tot allò que hem d’evitar, 
focalitzar-se en allò que desitgem i somiem:  una societat on la igualtat d’oportunitats entre homes 
i dones sigui una realitat, una societat on les relacions de parella es construeixin des dels bons 
tractes, el respecte i l’afecte. 
 
És per això que es va organitzar aquest Concurs de fotografia a Instagram el qual va tenir una molt 
bona acollida i una elevada participació. La temàtica girava al voltant de les relacions de parella 
fonamentades en els bons tractes, igualtat i respecte.  
 
S’hi van presentar un total de 54 fotografies i hi van participar: 25 persones (16 dones i 9 homes), 
de totes les edats. El Jurat del concurs va estar format per: Josep Morató, Lourdes Fuentes, Cesca 
Fàbrega, Mònica Buscarons, Pol Vancells. El jurat va fer una primera pre-selecció de 6 fotografies i 
amb aquestes es va editar una postal que es va repartir a totes les persones assistents a l’acte 
d’entrega de premis.  
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D’aquestes 6 fotografies pre-seleccionades se’n van escollir 4 com a guanyadores:  
 

 1er premi: Maria Jose Aranda, premiada amb un val de 200 € per la compra de productes 
tecnològics, un menú per 2 persones al Restaurant La Font Picant i un curs de retoc 
fotogràfic amb Snapseed del Punt d’Igualtat. 

 2n premi: Maria Blanco Martínez, premiada amb un menú per a 2 persones al Restaurant 
Can Sureda i un curs de retoc fotogràfic amb Snapseed del Punt d’Igualtat. 

 3r premi: Yolanda Vico Tienda, premiada amb un menú per a 2 persones al Restaurant Grill 
Ruta Baviera. 

 Premi extraordinari a la fotografia amb més “Likes”: Marc Bernabé 
Xec regal per a 2 persones a l’SPA de l’Hotel Sallés Mas Tapiolas 
 

      
Primer premi, segon premi, tercer premi i premi extraordinari del concurs de fotografia a Instagram 

 
L’acte d’entrega de premis i celebració del Dia Internacional contra la violència va constar de: 
 

 Lectura del manifest a càrrec de Mònica Taberner i en Jordi Mijarra, com a representants 
de l’Assemblea de Joventut.  
 

 Espectacle de ball com a metàfora de les relacions positives, a càrrec dos ballarins de Lindy 
Hop, en Juju i la Laia. Van mostrar la seva passió pel ball i com aquest ball pot representar la 
frescor, la diversió i l’alegria que tenen les relacions positives quan estan construïdes des 
del respecte i els bons tractes. 
 

 Seguidament la psicòloga especialitzada en teràpia de parella, Marina Castro, va fer una 
xerrada titulada “Una relació de parella per a tota la vida”? on va exposar els elements 
més importants que ha de tenir una relació construïda des del respecte, la llibertat i 
l’afecte.  
 

 Per finalitzar l’acte es va oferir un pica pica i un petit detall que havien han elaborat un grup 
de sòcies del Banc del Temps amb motiu d’aquesta data. 
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Acte d’entrega de premis i celebració del Dia Internacional contra la violència masclista 

 

 

4.3 CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA 
“Projecte potenciem l’esport femení: III Caminada Solidària” 

 
Al mes d’octubre coincidint amb la celebració del Dia Internacional 
contra el càncer de mama es va celebrar la 3a caminada com a 
mostra de suport a totes les dones que pateixen aquesta malaltia. 
Tot i la pluja que va caure durant pràcticament tot el matí, més de 
80 persones van manifestar la seva solidaritat envers la causa i sota 
el lema “Fem salut al teu costat” van mostrar el seu suport envers 
les persones que pateixen o han patit un càncer. 
 
Aquest any el recorregut va ser des del centre del poble passant per 
la Ruta del Balcà fins a Solius i d’allà vam pujar fins al Menhir de Can 
Llaurador. La tornada al poble es va fer pel camí del Golf. 
 
El càncer de mama, si bé cada vegada té uns nivells més alts de 
recuperació, és una malaltia que genera molt de patiment i algunes seqüeles a vegades difícils de 
gestionar per les dones que han patit o pateixen aquesta malaltia i les seves famílies. I és que 
segons dades oficial, 1 de cada 8 dones presentarà la malaltia en algun moment de la seva vida, la 
majoria entre els 45 i els 65 anys. 
 
La caminada va anar acompanyada d’un acte simbòlic, un gran llaç de color rosa on totes les 
persones participants hi penjaven el seu desig o missatge de suport envers les persones que han 
patit o pateixen un càncer. 
 
Tots els beneficis obtinguts es van entregar a l’entitat local que facilita suport a persones afectades 
de càncer “Dóna’m un Somriure”.  
 

TIPOLOGIA PERSONES IMPORT 

Inscripcions prèvies (2€) 65 (16 homes i 49 dones) 130,00 € 

Inscripcions mateix dia (3€) 69 (16 homes i 53 dones) 207,00 € 

Col·laboracions guardiola -   26,60 € 

TOTAL INGRESSOS 134 (32 homes i 102 dones) 363,60 € 
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Una caminada que va ser possible gràcies a la col·laboració dels socis/es del Banc del Temps de 
Santa Cristina d’Aro, l’Associació Dóna’m un somriure i el Supermercat Esclat-Bonpreu que va 
facilitar un magnífic esmorzar. Aquest acte va comptar també amb el suport institucional de 
l’Institut Català de les Dones.  
 

 
 

     
 

Persones participants a la 3a caminada contra el càncer de mama de Santa Cristina d’Aro 

 
 

4.4 CELEBRACIÓ DEL DIA CONTRA L’HOMOFÒBIA 
 
El dia 11 d’abril, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va declarar Santa Cristina 
d’Aro municipi respectuós envers la diversitat sexual i contrari a la discriminació per raó d’orientació i/o 
identitat sexual. Aquesta mesura s’emmarca en la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i 
en concret l’article 5è d’aquesta llei que determina una clàusula general antidiscriminatòria segons la qual 
“les administracions públiques de Catalunya i el Síndic de Greuges han de vetllar pel dret a la no 
discriminació amb independència de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere de la 
persona o del grup familiar a què pertanyi”. 
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És per això, que aquest any des del Punt d’igualtat es va commemorar per primera vegada el Dia 
Internacional contra l’Homofòbia i Transfòbia (17 de maig) a través d’una campanya anomenada; “Santa 
Cristina d’Aro respectuosa envers la diversitat sexual i contrària a la discriminació per raó d’orientació i/o 
identitat sexual”. 

         
 
En el marc d’aquesta campanya es van desenvolupar diferents accions: 

- Campanya de sensibilització de la ciutadania a través de les xarxes socials (facebook, twitter i mail) 
- Edició i difusió d’un punt de llibre contra l’Homofòbia 
- Xerrada de prevenció dirigida a les famílies del municipi (avui 17 de maig a les 18.30h al Punt 

d’Igualtat) 
- Taller de pins i penjolls contra l’Homofòbia en el marc de la Fira d’Entitats (14 de maig) 
- Durant uns dies, la bandera de l’arc de Sant Martí oneja des del balcó de l’antic Ajuntament. 

 
 

         
 

4.5 ALTRES INICIATIVES VINCULADES AL PUNT D’IGUALTAT  
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4.5.1 ELABORACIÓ DEL PLA D`IGUALTAT INTERN DE L’AJUNTAMENT  
 

Durant el 2016 el Punt d’Igualtat va proposar a l’equip de govern elaborar una diagnosi interna 
per tal de poder consensuar i implementar un Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament. Amb 
aquesta finalitat es va contractar una empresa externa que en col.laboració amb la Comissió 
d’Igualtat creada durant el 2016, ha elaborat la diagnosi i pla d’igualtat intern de l’Ajuntament. 
Aquest és un projecte que ha estat liderat des del Punt d’Igualtat però ha esdevingut 
transversal implicant a totes les àrees de l’Ajuntament. El pla es començarà a implementar 
durant el 2017 i compta amb el suport polític de l’actual equip de govern i la representació dels 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament. 
 
 

   
Presentació pública del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 

 
4.5.2 PARTICIPACIÓ A LA FIRA D’ENTITATS: CAMINADA EN FAMÍLIA 
 

En el marc de la Fira d’entitats organitzada des de l’àrea de Participació Ciutadana, el Punt 
d’Igualtat va organitzar una caminada en família per l’entorn del municipi. Una activitat que va 
comptar amb la col.laboració de diferents socis/es del banc del temps. 

     
 
4.5.3 PRESENTACIÓ REPORTATGE MONESTIR DE SOLIUS 
 

El dijous 19 de maig es va presentar públicament el reportatge sobre el Monestir de Solius que 
van crear el grup d’alumnes/as del curs de reportatges realitzat durant el curs 2015-16. L’acte 
va comptar amb la participació de l’arxiver municipal, Jordi Gaitx.   

             
 
4.5.4 CREACIÓ NOU SERVEI D’INFORMACIÓ I MEDIACIÓ FAMILIAR 
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Des del Punt d’Igualtat s’ha estat treballant per a crear un nou servei municipal que 
s’inaugurarà a inici del 2017: el Servei d’Informació i Mediació Familiar de Santa Cristina d’Aro. 
Serà un servei gratuït i gestionat des de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, en concret des de 
l’Àrea d’Igualtat. S’ha creat una borsa de professionals de la mediació que juntament amb la 
tècnica de projectes del Punt d’Igualtat realitzaran les mediacions familiars.   
La mediació és un procés de gestió de conflictes en què un/a professional facilita que les 
persones parlin, reflexionin i col·laborin en la cerca de possibles solucions vàlides, responsables 
i útils per a tothom. Es podrà sol.licitar el servei davant conflictes familiars relacionats amb: 
separació/divorci, custòdia fills/es, exercici de la potestat parental, règim de comunicació i 
estada amb els fills/es, plans de parentalitat, ús de l’habitatge familiar, pensió d’aliments, cura 
d’avis/àvies o persones dependents, conflictes entre germans, entre pares/mares i fills/es; 
herències, negocis familiars, etc. 

 
4.5.5 CELEBRACIONS D’ESTIU I HIVERN DEL PUNT D’IGUALTAT 
Des del Punt d’Igualtat l’any 2016 s’han començat a organitzar dues celebracions anuals on es 
convida a totes les persones que participen en activitats del Punt d’Igualtat a assistir-hi. En 
concret es celebra l’arribada de l’estiu (juny-juliol) i l’arribada de l’hivern (desembre).  
Així, el mes de juliol es va organitzar la Festa Guateque revival al pati de la biblioteca i al 
desembre s’ha organitzat la Festa vermella i daurada del Punt d’Igualtat. 
Aquesta iniciativa és una manera de crear xarxa en el municipi i entre les persones que hi viuen 
i participen en activitats del Punt d’Igualtat. 
 

                   
 

RECULL D’IMATGES DEL GUATEQUE REVIVAL 
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RECULL D’IMATGES DE LA FESTA VERMELLA I DAURADA 
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5. EQUIP HUMÀ DEL PUNT D’IGUALTAT 
 

 REGIDORA: Lourdes Fuentes Faig 
 

 EQUIP PERMAMENT 
o Mònica Buscarons, tècnica de projectes amb funcions de coordinació del Punt d’Igualtat 
o Cesca fàbrega, auxiliar administrativa amb funcions de dinamitzadora d’activitats 
o Laura Mas, auxiliar administrativa amb funcions de dinamitzadora d’activitats (permís 

maternitat) 

 PROFESSIONALS EXTERNS:  
o Anna Albiol, dinamitzadora de l’Espai Nadó i Espai Familiar 2015-16 
o Alba Bonmatí, educadora social i dinamitzadora de l’Espai Nadó i Espai Familiar 2016-17 
o Abdelilah Alkoum, formador curs conversa anglès nivell mitjà i avançat 
o Adrià Piquer, alumne de pràctiques 
o Elisabet Soler, referent del Servei Local d’Orientació Familiar (Escola de mares i pares) 
o Ivon Regincós, formadora del curs de ioga tibetà 
o Natividad Sánchez, formadora del curs de hatha ioga i ioga suau 
o Núria Pérez, psicòloga del servei d’atenció psicològica i formadora taller de sexualitat 
o Yulia Kalashnikova, formadora del curs de rus 
o Josep Morató, formador del curs de fotografia amb mòbil i retoc amb Snapseed  
o Esther Salas, formadora del curs de català  
o Joan Puig, formador del curs de català B1 del Consorci de Normalització Lingüística 
o Maria José Pajares, servei de neteja 
o Anna  Soto , servei de neteja 
o Miquel Correyero: formador de Photoshop i fotografia digital 
o Sònia de la Heran, formadora tallers de manualitats 
o Mylenne Phillipe, formadora taller alimentació saludable 
o Sònia Vivolas, formadora taller de nena a dona 

 

 

6. RECURSOS  
Durant l’any 2016 l’Àrea d’Igualtat ha presentat diversos projectes pels quals ha obtingut 3 

línies de subvenció.  
 

Subvencions sol·licitades:  Entitat que finança el 
projecte 

Import 

Servei d’Informació i Atenció a les Dones Institut Català de les Dones  3.600 € 

Les dones de Santa Cristina sabem i volem aprendre Institut Català de les Dones  4.000 € 

Espais familiars de Santa Cristina d’Aro* Diputació de Girona 3.500 € 

TOTAL  11.100 € 
*presentat conjuntament amb l’Àrea de Serveis Socials 

 

Tenint en compte que el 2015 l’import obtingut a partir de subvencions va ser de 9500 €, aquest any 

hi ha hagut un augment del 14,41%. 

Mònica Buscarons i Gelabertó 
Tècnica de projectes 

20 de gener del 2016 


