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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 2018.

2. SERVEIS PUNT D’IGUALTAT 2018
2.1 ESPAIS FAMILIARS
•

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 2017-18, aquest servei s’ha desenvolupat els dilluns de 16 a 17.30
h a les instal·lacions del Punt d’Igualtat.

•

ESPAI FAMILIAR: Aquest servei va dirigit a les famílies amb infants d’entre 1 i 2 anys i ha estat
dinamitzat per una professional, Anabel Rico, de l’Espai La Milana. S’ha realitzat els dimecres de
16 a 17.30 h a les instal·lacions de l’Escola Bressol.

•

ESPAI DE JOC EN FAMÍLIA: S’ha tornat a oferir l’espai de joc dirigit a famílies amb infants d’entre 2
i 3 anys, també dinamitzat per la professional Anabel Rico, de l’Espai la Milana. S’ha realitzat els
dimecres de 17.30 a 19 h a les instal·lacions de l’Escola Bressol.
L’espai nadó, l’espai familiar i l’espai de joc en família funcionen per cursos escolars. Per tant, cada
edició comença al mes d’octubre i finalitza el mes de juny.

Póster difusió Espai nadó 2018-19
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Difusió espais familiars 2018-19

FUNCIONAMENT DE LES SESSIONS:
En totes les sessions portades a terme ha estat present el joc lliure. La sala ha estat sempre preparada
amb una proposta de joguines i materials poc estructurats però fets amb materials de proximitat, que
permeten a l'infant desenvolupar un joc més creatiu i espontani (joc de construcció,
d'experimentació, joc d'imitació, moviment...). A l'hora de fer les propostes de joc sempre s’ha
prioritzat la necessitat i el moment en el que es troba cada nen i nena. Les sessions de joc estan
vinculades al ritme anual i les seves festivitats.
De forma paral·lela al joc lliure, s’han portat a terme diferents activitats dirigides però mai
obligatòries. Normalment, eren activitats més de tipus artístic: construcció d'un fanalet, taller de
maquillatge, globoflèxia...
Ocasionalment s’han portat a terme dinàmiques de grup o s’han compartit articles relacionats amb
la dona i la seva maternitat per tal de poder compartir i empoderar a les mares participants des de la
seva pròpia experiència.
Aquest espai està obert a pares i mares però cal dir que aquest any, a diferència d’altres, només hi ha
participat dones.
En el marc dels espais familiars s’han realitzat, entre altres, les següents activitats:
GENER

FEBRER

MARÇ

Compartim el Nadal

CELEBREM EL CARNAVAL

Taller: construïm un mòbil
(element decoratiu)

Sessió de joc: les llegums i
llavors.

Sessió de joc: el paper .

Acabem el taller: construïm un
mòbil (element decoratiu)

Sessió de joc: transportem?
carretons, sacs, bosses de ràfia i
recipients grans

Sessió de joc: el paper i els
estenedors.

Taller artístic: globoflexia

Taller: creativitat amb llana

Taller: dibuixem i pintem bufant.
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ABRIL

MAIG

JUNY

Sessió de joc: els pètals, les flors
i les fulles.

Sessió de jardineria al pati.

Aigua i color

Sessió de joc de primavera:
juguem amb pètals, flors i fulles
i introduïm els morters i l'aigua.

Sessió de joc d'imitació: les coses de
casa.

Jocs de pati

CELEBREM ST. JORDI

Taller de fang.

FESTA FINAL
Berenar especial i
dinàmiques de grup.

Sessió de jocs d'aigua: globus,
esponges, pinzells...
SORTIDA A LA PLATJA

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Coneixença del grup i
recordatori de normes i
funcionament.

Sessió de joc basada en les
construccions.(article: la importància
de les construccions en el joc de
l'infant) Repte: amb mames i pares.

Sessió de joc Nadalenc.
Arribada del tió(2-3anys)

Sessió de joc de la tardor al pati
de la biblioteca.

Taller artístic: calendari advent.
(Waldorf)

Taller artesanal: pastilles de sabó:
temàtica nadalenca.

Taller artístic: pintem fulles de la
tardor.

Sessió de joc: la classe de la caseta.

FESTA DE NADAL

Sessió joc de la tardor i taules
d'estació (article).

Sessió de joc: construccions mida XXL.
Acabem el taller artístic.

FESTA DE LA TARDOR

RECULL DE FOTOGRAFIES DELS DIFERENTS ESPAIS
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Dades de participació:

Espai nadó

NOMBRE DE FAMÍLIES PARTICIPANTS
1er trim.
2n trim.
3r trim.
(gener març)
(abril juny)
(oct. des.)
10
9
4

Espai Familiar

8

7

9

Espai de Joc

13

13

15

TOTAL

31

29

28
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2.2 SERVEI D’INFORMACIÓ I MEDIACIÓ FAMILIAR
Des del gener del 2017 l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ofereix a les famílies del municipi un servei
d’informació i mediació familiar. Un espai on un equip de professionals de la mediació familiar
acompanyen les famílies que es troben en situacions de conflicte, facilitant-lis eines i recursos per tal
de poder resoldre’ls de forma pacífica i dialogada.
Uns conflictes que es poden donar a nivell de parella (separacions i divorcis), però també entre
germans o a nivell intergeneracional (pares i fills/es, néts/es, etc.) . Els temes que s’hi tracten són
també diversos: parella, cura dels fills/es, herències, malalties, empreses familiars, etc.

Durant el 2018 s’han realitzat les següents mediacions:
NOMBRE DE PETICIONS DE MEDIACIÓ (gener a desembre 2018)
Petició 2018 - mediació realitzada

4

Petició 2018 - mediació no realitzada: una de les parts no accepta

6

Petició 2018 - mediació no realitzada: derivada a altres serveis

2

TOTAL PETICIONS 2018

12

Tot i que el nombre de peticions realitzades el 2018 que hagin acabat en un procés de mediació són 4,
realment s’ha intervingut en 6 casos de mediació ja que hi havia dues mediacions ja iniciades a finals
del 2017. Es comptabilitzen com a casos no iniciats aquells en els quals una part fa la petició però l’altra
part implicada no accedeix a realitzar la mediació. Dins aquesta tipologia hem tingut 6 peticions de
mediació. El motiu de derivació de casos a altres serveis ve deguda pel fet que es tracta de famílies no
empadronades a Santa Cristina d’Aro o bé, perquè es valora que la situació actual de la família requereix
d’una altra intervenció diferent a la mediació. (per exemple teràpia de parella, teràpia individual, etc.)
Nº SESSIONS REALITZADES AMB PROFESSIONALS EXTERNS PER CAS
CASOS
TIPOLOGIA I NOMBRE DE SESSIONS
Cas 12
6 sessions
Cas 13*
15 sessions
Cas 15
6 sessions
Cas 16
5 sessions
Cas 17
3 sessions
Cas 19
3 sessions
TOTAL
38 sessions
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*El cas 13 té un nombre molt elevat de sessions ja que era un conflicte molt complex del qual en van acabar sorgint
3 conflictes que es van haver de mediar per parts. Per tant, es podria contemplar com a 3 casos de 5 sessions
cadascun.

Com que les mediacions es realitzen en co-mediació, que significa que intervenen sempre que es pot
dos professionals de la mediació, s’ha fet un càlcul de les mediacions realitzades per la tècnica de
projectes juntament amb un professional extern. La resta de casos han estat atesos, en una primera
visita, per la tècnica de projectes. Per tant, no ha suposat una despesa extraordinària per l’Ajuntament.
La tipologia de conflictes que s’han tractat ha estat majoritàriament relacionada amb una separació o
divorci tot i que dins aquesta categoria trobem diferents subtipus: primera fase de la separació, procés
de separació ja iniciat, separació i/o divorci realitzat però amb dificultats per a portar a terme els acords
relatius al pla de parentalitat, etc.
Les temàtiques de les peticions de mediació realitzades dins el 2018 han estat les següents:
Tipologia conflictes
Separacions/divorcis
Relacions intergeneracionals
Relacions entre germans/es
Empresa familiar
TOTAL

Nombre
de casos
8
1
2
1
12

2.3 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,
acceptació de malalties cròniques, 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, a través d’una 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.).
DADES SOBRE LES ATENCIONS REALITZADES DES DEL SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
NOMBRE DE CASOS NOUS OBERTS DURANT EL 2018
Dones
28
Homes
3
TOTAL
31
NOMBRE PERSONES ATESES 2018 (casos)
Dones
Homes
TOTAL

47
8
55
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SERVEIS DERIVADORS DE LES PERSONES ATESES
Serveis Socials
15
Punt d'Igualtat
40
TOTAL
55
NOMBRE DE VISITES* (PER SEXES)
Dones
Homes
TOTAL

209
75
284

NOMBRE DE CASOS TANCATS DURANT 2018
Dones
33
Homes
6
TOTAL
39
NOMBRE DE VISITES REALITZADES SEGONS
PROFESSIONAL 2018
Mònica Buscarons
Dones
93
1a acollida i
Homes
7
seguiment
Núria Pérez
Dones
116
Atenció psicològica
Homes
68
TOTAL

284

*Cal tenir en compte que cada persona atesa pot fer més d’una visita. El nombre de visites de cada cas és molt
variable (entre 1 i 10 visites com a màxim).

2.4 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 (2.3) forma part de l’atenció que reben les dones des del SIAD.
Aquest servei és gestionat directament per la tècnica de projectes de l’Ajuntament.

2.5 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 i Instagram.
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2.6 ESPAI TEIXIT ASSOCIATIU: Associació de Dones de Santa Cristina d’Aro Ermessenda
•

Durant el 2018 s’ha donat recolzament a l’Associació de Dones de Santa Cristina d’Aro Ermessenda
en diferents aspectes: s’han cedit diferents espais del Punt d’Igualtat, s’ha fet difusió de les seves
activitats, suport en l’organització i dinamització d’activitats, entre altres. També, s’han
desenvolupat campanyes de sensibilització i actes per les celebracions del Dia Internacional de les
Dones o el Dia contra la violència masclista conjuntament, aspecte que des del Punt d’Igualtat es
valora molt positivament.

•

Cal dir que des de la seva creació, l’any 2017, l’entitat ha anat ampliant l’oferta d’activitats i
iniciatives i aquest fet ha implicat una potent dinamització de les dones del municipi i en definitiva,
un impuls important en les polítiques d’igualtat ja que ha permès desenvolupar moltes més
activitats i arribar així a una àmplia diversitat de dones. El treball en xarxa entre administració local
i entitat social ha estat molt positiu.

•

S’han realitzat reunions de coordinació trimestrals entre la Regidora, la tècnica del Punt d’Igualtat
i la Junta directiva de l’Associació Ermessenda.

Trobada associacions de dones del Baix Empordà

2.7 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.

•

Els socis/es del banc del temps han participat en diferents activitats solidàries del municipi com la
campanya contra les agressions sexuals “Només si és si” o la Marató de TV3, entre altres.

•

Actualment consta de 238 socis/es dels quals 155 socis/es estan actius (116 dones i 39 homes);
108 de Santa Cristina d’Aro i 47 de rodalies. S’han intercanviat 3310 hores en serveis1 ben
diferents com tasques de bricolatge, tasques solidàries, conversa en diferents idiomes, suport en
noves tecnologies, tasques domèstiques com cosir, cuinar, acompanyaments en cotxe, classes de
repàs, massatges, etc.

1

Dades obtingudes el 31-12-18
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2.8 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 les famílies del municipi (principalment amb l’Àrea de Serveis Socials).
S’ha participat a la taula de mediació i prevenció en la qual hi participen tots els agents educatius
del municipi.
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. En concret, s’ha continuat
implementant el Pla d’Igualtat aprovat a finals del 2016.
S’han impulsat diferents projectes de sensibilització i promoció de les polítiques d’igualtat i
coeducació en el municipi, implicant diferents agents del territori.

3. ACTIVITATS FORMATIVES PUNT D’IGUALTAT 2018
3.1 CURSOS I TALLERS 2018
Durant l’any 2018 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 això, també se n’han organitzat d’altres amb una
temporalització diferent, com el taller de mindfulness o el taller de ioga a l’aire lliure.

MATERIAL DE DIFUSIÓ DELS CURSOS I TALLERS 2018-19
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DADES DE PARTICIPACIÓ ALS CURSOS ORGANITZATS DES DEL PUNT D’IGUALTAT
Gener a març 18 Abril a juny 18
Oct. a des. 18
CURSOS
Homes Dones Homes Dones Homes Dones TOTAL
Conversa anglès avançat
2
5
3
5
2
6
23
Conversa anglès mitjà
1
6
0
5
3
7
22
Espai Familiar
0
8
0
7
0
9
24
Espai Nadó
0
10
0
9
0
4
23
Taller Autoestima
1
7
8
Espai Joc en Família
0
13
0
13
0
15
41
Hatha Ioga (matí i tarda)
3
52
2
48
1
58
164
Gimnàs per mares i Nadons
0
8
0
9
17
Aprendre a parlar en públic
2
5
7
Els colors de l’alimentació
1
9
10
Ioga Juliol (matí i tarda)
3
58
61
Taller Mindfulness
1
12
0
15
28
Taller de Memòria
0
6
0
6
1
10
23
Conversa en Francès
2
5
1
4
12
Taller d’alfabetització
4
16
20
Curs de català B1
6
5
11
TOTAL
8
113
11
183
20
159
494
DADES SEGONS PROCEDÈNCIA DE L’ALUMNAT
Gener a març 18 Abril a juny 18 Oct. a des. 18
CURSOS
SCA
Fora
SCA
Fora
SCA
Fora
Anglès Avançat
4
3
5
3
4
4
Anglès Mitjà
4
3
4
1
10
0
Espai Familiar
7
1
6
1
8
1
Espai Nadó
9
1
7
2
1
3
Taller Autoestima
3
5
Espai Joc en Família
9
4
9
4
10
5
Hatha Ioga (matí i tarda)
38
17
33
17
39
20
Gimnàs per mares i nadons
7
1
5
4
Aprendre a parlar en públic
5
2
Els colors de l’alimentació
7
3
Ioga juliol (matí i tarda)
47
14
Taller de Memòria
5
1
5
1
10
1
Conversa de Francès
5
2
4
1
Taller Mindfulness
11
2
9
6
Taller d’alfabetització*
18
2
Curs Català B1*
9
2
49
88
33
139
55
130
TOTAL

TOTAL

23
22
24
23
8
41
164
17
7
10
61
23
12
28
20
11
494

El càlcul de persones està fet per trimestres, ja que no sempre les persones participants són les mateixes

Hi ha dos cursos que s’han organitzat conjuntament des del Punt d’Igualtat i una entitat externa. El curs
de català B1 conjuntament amb el Consorci de Normalització Lingüística (CPNL) i el taller d’alfabetització
amb Càritas dins el programa Lletres per a tothom de la Generalitat de Catalunya. Tots dos cursos han
estat subvencionats i per tant no han suposat cap cost per l’Ajuntament.
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4. CELEBRACIONS PUNT D’IGUALTAT 2018
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 l’homofòbia, transfòbia i bifòbia.

4.1 ACTES 8 DE MARÇ 2018: 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 va organitzar diferents actes i activitats:
DIA 8 DE MARÇ: Es va fer una crida convidant a tothom, homes i dones, a lluir una peça de color lila per
commemorar el Dia de les Dones.
DIA 9 DE MARÇ: Es va organitzar l’acte principal a l’Espai Ridaura, en el qual hi van participar més de
100 persones, i que va consistir en:
-

Presentació i benvinguda per part de la Regidora d’Igualtat, Lourdes Fuentes.

-

Lectura del manifest i commemoració de l’escriptora Montserrat Agulló a càrrec de l’Associació
de Dones de Santa Cristina d’Aro Ermessenda

-

Inauguració de l’exposició “La representació dels cossos de les dones” de l’Observatori de les
Dones als Mitjans de Comunicació i murals reivindicatius sobre la igualtat de gènere i el dret de
les dones confeccionats per l’alumnat de l’Espai Ridaura.

-

Espectacle “El mal que no té nom” creat i interpretat per Geòrgia Bonell (actriu), Julie Dreneau
(ballarina) i Jordi Dabú (músic). Una representació, en la qual a través de diferents textos de
l’escriptora Mercè Rodoreda, es convidava els espectadors a sentir i reflexionar sobre el paper
de la dona a la societat.

-

Entrega de premis del III Concurs de Microrelats de Dones, centrat enguany en com les dones
han estat i són considerades objectes de plaer. S’hi van presentar 17 obres, 15 d’elles escrites
per dones.

-

Per acabar es va oferir un petit refrigeri a totes les persones assistents a l’acte.

3R. CONCURS DE MICRORELATS DE DONES
Enguany, el jurat del concurs ha estat format per:
o
o
o
o
o
o
o

Joaquim Pijoan: escriptor de capçalera de la biblioteca
Lourdes Fuentes: regidora d’Igualtat
Sònia Pujol: regidora de la Biblioteca
Sònia Sànchez: auxiliar de Biblioteca
Isabel Pernal: tècnica de la Biblioteca
Mònica Buscarons: tècnica de projectes del Punt d’Igualtat
Carme Barreneche: representant de l’Associació de Dones Ermessenda
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Les obres i els premis van ser les següents:
•

1r. Premi: Esther Sugranyes Casellas, amb “A mi no em passarà mai. Me too?” Tablet, un xec
"Regal Cultural” de 50 euros i un xec de 75 euros per la compra de llibres

•

2n. Premi: Eva Garcés Soler, amb “La motxilla d’una dona nòmada”. Xec "Regal Cultural" de 50
euros i un xec de 75 euros per la compra de llibres

•

3r. Premi: Pilar Francès Àvila, amb “Velles arts”. Xec de 75 euros per la compra de llibres

•

Accèssit: Maria Dolors Portas i Sesé, amb “Qüestió de temps”. 3 llibres

El xec "Regal Cultural" es pot bescanviar per espectacles de la programació estable de l'Auditori de
Girona, del Teatre Municipal o de la Sala Planeta de Girona.
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DIA 10 DE MARÇ: CAMINADA PUJA AL TREN DE LA IGUALTAT
El dissabte 10 de març el Punt d’Igualtat conjuntament amb els serveis
d’Igualtat dels Ajuntaments de Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro
i Sant Feliu de Guíxols van organitzar la caminada “Puja al tren de la
igualtat” en la qual hi van participar més de 200 persones de les quals:
82 dones i 17 homes; 99 de Santa Cristina d’Aro, 79 de Sant Feliu de
Guíxols i 28 de Castell-Platja d’Aro.
Una caminada que recorria la Via Verda, aprofitant que es
commemorava també els 125 anys de la posada en funcionament del
tren que unia Sant Feliu de Guíxols i Girona. Es va iniciar a les 9h a l’Espai
Ridaura on totes les persones participants van poder veure un
audiovisual sobre l’antic tren i el paper de les dones en aquella època.
Seguidament s’inicià la ruta cap a Castell d’Aro on es va esmorzar i
seguint l’antiga línia de tren es va arribar fins al Tinglado de Sant Feliu
de Guíxols on finalitzava la caminada.
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Imatges de la 1a caminada per la igualtat
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4.2 ACTES 25 DE NOVEMBRE: DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA

59 parelles de sabates vermelles van ser l’eix central dels actes de commemoració del Dia Internacional
contra la Violència Masclista a Santa Cristina d’Aro. Les sabates vermelles, que van pintar l’alumnat
de l’IES Ridaura, representaven les 51 dones i 8 infants víctimes mortals per violència de gènere de
l’any 2017 a tot l’estat espanyol.
El Punt d’Igualtat va estar fent recollida de sabates velles durant dos mesos i a partir d’aquí es va
proposar a l’alumnat de secundària que les pintessin amb sprays vermells. Des de l’IES van crear amb
aquestes sabates una exposició molt impactant que van tenir exposada durant tota una setmana a
l’entrada de l’equipament.

Posteriorment, el divendres 23 de novembre i sota el títol “No hi som totes” es va fer una performance
on les sabates eren el fil conductor de tots els relats que s’hi van poder veure i que giraven al voltant
de les diferents tipologies de violència que pateixen les dones. L’obra, dirigida per Geòrgia Bonell, va
comptar amb la participació de més de 30 persones voluntàries del municipi i rodalies. Una peça molt
impactant que combinava la música, el cant, la dansa, el silenci, la llum i el foc.
Per acabar, les sabates vermelles juntament amb una gàbia de fusta construïda per una persona
voluntària, es van convertir en una escultura que va estar exposada durant dues setmanes a l’entrada
de l’Espai Ridaura.
L’acte va ser gratuït i va desbordar totes les previsions, quedant l’Espai Ridaura totalment ple
d’espectadors/es.
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Abans de la performance, es va fer també un taller de mesures d’autoprotecció per a dones a càrrec
de dos agents especialitzats dels Mossos d’Esquadra.
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I del 19 al 23 de novembre, es reactivà la campanya “A Santa Cristina d’Aro NOMÉS SI ÉS SI!” repartint
braçalets amb aquest lema i facilitant informació relativa a les agressions sexuals, les possibles mesures
per a prevenir-les o bé, la detecció de les mateixes i els diferents canals de denúncia.

4.3 CELEBRACIÓ DEL DIA CONTRA L’HOMOFÒBIA, TRANSFÒBIA I BIFÒBIA
Tenint en compte que el dia 11 d’abril del 2016, 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, enguany es va tornar a celebrar el dia contra
l’homofòbia, transfòbia i bifòbia amb diferents actes i activitats de sensibilització de la ciutadania.
Enguany es va fer una campanya en la qual sota el lema “Fora prejudicis” pretenia sensibilitzar la
ciutadania envers la importància de respectar la diversitat sexual i rebutjar qualsevol mena de
discriminació per raó d’orientació i/o identitat sexual.
Coincidint amb el dia 17 de maig, data en la qual es commemora el Dia Internacional contra l’Homofòbia,
Bifòbia, Lesbofòbia i Transfòbia, es va penjar la bandera de l’Arc iris a l’antic Ajuntament i es va iniciar la
campanya “Fora prejudicis” a través dels comerços i serveis municipals. Una campanya que va consistir
en penjar un distintiu en un lloc visible de l’establiment mostrant així el seu rebuig envers qualsevol tipus
de discriminació cap al col·lectiu LGTBI2i fomentant que la ciutadania comprés en aquests establiments.

L’acte principal però, es va fer el dissabte 19 de maig al matí i va consistir en:
•

En primer lloc, la Regidora d’Igualtat Lourdes Fuentes, va donar la benvinguda a tothom i va llegir el
manifest institucional en contra de l’Homofòbia, Transfòbia, Bifòbia i Lesbofòbia.
A continuació es va inauguració el Jardí de colors dissenyat i elaborat, amb mitja i ganxet, per
l’Associació de Dones de Santa Cristina d’Aro Ermessenda.

•

2

LGTBI: és l'acrònim emprat per a referir-se col·lectivament a les persones lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals i intersexuals.
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•

També es van fer tallers infantils de manualitats contra l’homofòbia i per acabar, una sessió de
Shambada per a totes les edats

A més a més, es va repartir un obsequi per a totes les persones assistents (un mocador amb els colors
de l’arc iris) i fruita i beguda que havia facilitat un establiment del municipi.

5. ALTRES INICIATIVES 2018
Des del Punt d’Igualtat, durant el 2018, s’han impulsat també altres projectes i activitats:

5.1 CERCLE DE DOL
El cercle de dol es va iniciar el 2017 i s’ha continuat realitzant durant tot el 2018. Es tracta d’un grup de
suport en situacions de pèrdues i processos de dol dinamitzat per les professionals de l’Associació Temps
de Palamós. Enguany es realitza el darrer dilluns de cada mes al Punt d’Igualtat de 18 a 20 h. És un espai
per compartir i acompanyar persones que es troben en situacions diverses com pèrdues de persones
estimades, canvis de domicili i/o població, trencament amb la parella, niu buit, pèrdua de la salut, etc.
És una activitat gratuïta i oberta a tothom.

Grup de voluntàries, especialitzades en dol, que dinamitzen l’espai
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5.2 PROJECTE XERREM JUNTS: FOMENT DE L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA
El projecte Xerrem Junts també es va iniciar el 2017 i s’ha continuat realitzant durant tot el 2018 amb
un increment important de persones que hi ha volgut participar. Actualment es realitza els dimarts de
11.30 a 13h i està dinamitzat per 5 persones voluntàries: Maria Rosa Comas, Rosa Mallorquí, Teresa
Abadies i Marina Reig. L’alumnat o també anomenats “xerrarires” es distribueixen per grups de nivell
per tal de facilitar l’ús i aprenentatge òptim de la llengua catalana.

Es tracta d’una activitat encaminada a fomentar l’ús social de la llengua catalana amb l’objectiu de
millorar la seva comprensió i fluidesa oral, facilitar la comunicació entre persones d’orígens i cultures
diverses i donar a conèixer la realitat catalana en tots els seus vessants. Aquest és un projecte de la
Coordinadora d’Associats per la Llengua Catalana (CAL), entitat amb la qual l’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro ha signat un conveni de col.laboració.
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5.3 CAMPANYA “A SANTA CRISTINA D’ARO NOMÉS SI ÉS SI”
Durant aquesta Festa Major l'Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va iniciar una campanya informativa i
de sensibilització que sota el títol de “A Santa Cristina d’Aro, només sí és sí!” tenia per objectiu prevenir
i/o denunciar possibles agressions sexistes en contextos d’oci.
Anteriorment, el Punt d’Igualtat de l’Ajuntament va organitzar al juny un taller especialitzat dirigit a tot
el personal de la Policia Local que va anar a càrrec d’Alba Alfageme Casanovas una psicòloga
especialitzada en temes de violència sexual, tràfic d’éssers humans i altres tipus de violència masclista.
L’objectiu del taller era facilitar eines i orientacions per tal que els/les agents puguin informar, assessorar
i derivar a serveis especialitzats, si cal, les possibles víctimes d’agressions sexuals.
Aquesta iniciativa va tenir molt de ressò a nivell municipal perquè es van seleccionar diferents joves del
municipi com a imatge de la campanya que va consistir en l’edició d’un ampli ventall de material gràfic
(cartells dina 3 i cartells XL pels punts centrals del municipi, díptic informatiu de la campanya i
repartiment de polseres amb el lema) instant a la responsabilitat de tots i totes perquè la Festa Major
esdevingui un espai lliure d’agressions sexistes. Aquesta campanya es desenvolupà durant la festa major
tot i que després, durant la celebració del Dia Internacional contra la violència masclista, es va tornar a
difondre.
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5.4 PROJECTE SANTA CRISTINA AMB ULLS DE DONA
S’ha iniciat un projecte de recuperació de la memòria històrica de les dones del municipi que
permetrà posar valor al paper de la dona en la vida del poble i a la vegada, visualitzar les
relacions intergeneracionals entre elles.
Durant el 2018 s’ha realitzat la primera fase del projecte que ha consistit en fer la recerca de
dones rellevants de Santa Cristina, entrevistes individualitzades i recull de fotografies de vida
de cadascuna d’elles.
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Aquest projecte s’acabarà de desenvolupar durant el 2019, concretament es presentarà dins l’acte del
Dia Internacional de les Dones del mes de març.

5.5 CELEBRACIONS D’ESTIU I D’HIVERN DEL PUNT D’IGUALTAT
Des del Punt d’Igualtat l’any 2018 s’han organitzat dues celebracions, una amb l’arribada de l’hivern i
una altra per donar la benvinguda a l’estiu. En aquestes festes s’hi convida a totes persones que
participen en activitats del Punt d’Igualtat amb l’objectiu de facilitar que es coneguin entre elles i es
crein noves xarxes de relació entre les persones que viuen al municipi i rodalies.

Recull d’imatges de la festa hawaiana d’estiu i festa vermella d’hivern
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5.6 SORTIDA AL GRAN MUSEU DE LA CASA MÀGICA
Amb motiu de l’arribada de la primavera es va convidar a tots els alumnes dels cursos del Punt d’Igualtat
i/o socis/es del banc del temps a assistir a una visita guiada que oferí el Gran Museu de la Casa Màgica
del municipi. Aprofitant aquesta sortida i les magnífiques instal.lacions del museu es va organitzar
prèviament la reunió trimestral del Banc del Temps al jardí del Museu.
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6. EQUIP HUMÀ DEL PUNT D’IGUALTAT
•

REGIDORA: Lourdes Fuentes Faig, Regidora d’Igualtat, Serveis Socials i Salut.

•

EQUIP PERMAMENT
o Mònica Buscarons i Gelabertó, tècnica de projectes amb funcions de coordinació del Punt
d’Igualtat. Mediadora del Servei de Mediació Familiar i formadora del taller d’autoestima
o Èrica Lozano Masson, auxiliar administrativa amb funcions de dinamitzadora
o Maria Ruiz Sánchez, servei de neteja

•

PROFESSIONALS EXTERNS
o Abdelilah Alkoum, formador del curs conversa anglès nivell mitjà i avançat
o Adriana Bàrcia José, formadora català B1 del Consorci de Normalització Lingüística
o Anabel Rico, dinamitzadora de l’Espai Familiar i Espai de Joc 2017-18 i 2018-19
o Anna Albiol, dinamitzadora de l’espai nadó 2017-18
o Anna Maria Díez, mediadora del Servei d’Informació i Mediació Familiar
o Cristina Vila, formadora del taller d’alfabetització
o Geòrgia Bonell Sala, formadora del taller de Perdre la por de parlar en públic
o Gina Salvador Obrador, formadora del taller de gimnàs per a mares i nadons
o Maria José Roman , mediadora del Servei d’Informació i Mediació Familiar
o Maria Josep León Balagueró, dinamitzadora Xerrem Junts
o Maria Rosa Comas, dinamitzadora Xerrem Junts
o Marina Reig, dinamitzadora Xerrem Junts
o Natividad Sánchez Arjona, formadora del curs de ioga
o Núria Pérez i Deulofeu, psicòloga i formadora de mindfulness i memòria
o Núria Puig Puignau, formadora del taller dels Colors de l’Alimentació.
o Paco Molinero, mediador del Servei d’Informació i Mediació Familiar
o Rosa Mallorquí, dinamitzadora Xerrem Junts
o Sònia Serratosa, formadora del taller de gimnàs per a mares i nadons
o Teresa Abadies, dinamitzadora Xerrem Junts
o Sophie Vidamant, formadora del curs de conversa de francès.

Mònica Buscarons i Gelabertó
Tècnica de projectes
14 de febrer del 2019
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