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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 2019.  

 

2. SERVEIS PUNT D’IGUALTAT 2019  

 
2.1 ESPAIS FAMILIARS  

 
És un espai on s'hi facilita l'intercanvi, el creixement i el suport en la criança. Un espai de joc i relació 
on trobar-se amb altres famílies compartint i acompanyant-se entre elles. Les activitats que es porten 
a terme tenen relació amb l'educació respectuosa: el joc lliure, parlar i compartir temes de criança, 
activitats artístiques i dinàmiques de grup. En definitiva, un espai per gaudir conjuntament. 
 
Els objectius que es persegueixen als Espais Familiars són: 

• Acompanyar i guiar les famílies en la criança dels seus fills/es. 

• Acollir les dificultats i dubtes que poden sorgir. 

• Promoure activitats respectuoses pels infants i les seves famílies. 

• Crear un espai acollidor i càlid on les famílies puguin estar còmodes i relaxades i els infants 
puguin experimentar a través del joc. 

• Oferir un espai on poder escoltar activament aquelles famílies que volen i necessiten 
compartir aspectes relacionats amb la vida familiar 

 
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 al mes de juny. 
 

    
 
S’estructura en 3 espais diferenciats segons les edats dels infants: 

                  

1. 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 2018-19, aquest servei s’ha ofert els dilluns de 16 a 17.30h a les 
instal·lacions del Punt d’Igualtat.   
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Com que el nombre de famílies apuntades durant el curs 2018-19 ha estat en algun moment reduït, 
el servei no s’ha pogut desenvolupar durant tot el curs tal i com estava previst. Durant el 2n 
trimestre del 2019 es va disminuir la freqüència de l’espai passant a fer-lo mensualment i no 
setmanalment estava programat inicialment. En aquest context, la trobada mensual sempre tenia 
una temàtica específica.   
 

 
 
Per tal de fer-ne major difusió i intentar arribar a més famílies, es van dissenyar els díptics següents 
que es van difondre pel municipi i xarxes socials: 

        

         
 

2. ESPAI FAMILIAR: Aquest servei va dirigit a les famílies amb infants d’entre 1 i 2 anys i s’ha realitzat 
els dimecres de 16 a 17.30 h a les instal·lacions de l’Escola Bressol.  

 
3. 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 i s’ha realitzat els dimecres de 17.30 a 19 h a les instal·lacions de l’Escola Bressol.  
 
Tots tres espais han estat dinamitzats per la professional d’Anabel Rico.  
 

         Organització i 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 poc estructurada, 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 tingut present la necessitat i el moment 
en el qual es troba cada infant.   
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De forma paral·lela al joc lliure, hem portat a terme diferents activitats dirigides però no obligatòries. 
Normalment, han estat activitats més artístiques: construcció d'un fanalet, taller de maquillatge, 
globoflèxia...  També s’han portat a terme dinàmiques de grup o compartit articles relacionats amb 
la dona i la seva maternitat per tal de poder empoderar a les mares des de la seva pròpia experiència.  
 
En el marc dels espais familiars s’han realitzat, entre altres, les següents activitats:  

         
        1r trimestre 

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

3 
Coneixença del grup i 

recordatori de normes i 
funcionament. 

7 
Sessió de joc basada en les 

construccions.(article: la 
importància de les construccions)  

5 
Sessió de joc Nadalenc. 

Arribada del tió(2-3anys) 

10 
Sessió de joc de la tardor al pati 

de la biblioteca. 

14 
Taller artístic: calendari advent. 

(Waldorf) 

12 
Taller artesanal: pastilles de 
sabó: temàtica nadalenca. 

17 
Taller artístic:  

pintem fulles de la tardor. 

21 
Sessió de joc:  

la classe de la caseta. 

19 
FESTA DE NADAL 

24 
Sessió joc de la tardor i taules 

d'estació (article). 

28 
Sessió joc: construccions mida 

XXL. 
Acabem el taller artístic. 

 

31 
FESTA DE LA TARDOR. 

 

  

 
 

        2on trimestre 

GENER FEBRER MARÇ 

16 
Article sobre les etapes de la 

son . Poema de la son 

6 
Sessió de joc amb recipients i jocs 

de dits corporals  

6 
Sessió de joc heurístic: xapes i 

taps de suro 

23 
Joc lliure 

13 
Joc amb la sèmola/sorra?? 
Conte: queda sitio para mi? 

13 
Ciutat amb taps de suro i 

xapes 

30 
Sessió de moviment amb 

material tou i piscina de boles. 
Taller artístic amb llana: 

collarets i pulseres (1-2)quadre 
(2-3) 

20 
Espai de joc simbòlic i aula 

d'experimentació. 
 

20 
Benvinguda primavera: 

confeccionem els nostres 
testos de fang per plantar. 

 27 
Taller artístic: caricatures 

 

27 
Acabar taller de la primavera: 

pintar els testos. 
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         3er trimestre 

ABRIL MAIG JUNY 

3 
Sessió de jardineria al pati: 
plantem les nostres llavors. 

1 
FESTIU DIA DEL TREBALLADOR 

5 
Sessió de joc amb aigua 

10 
Taller culinari: mones de 

pasqua. 

8 
Biblioteca Sta. Cristina: sessió de 

contes a l'aire lliure.  

12 
SORTIDA A LA PLATJA 

2 GRUPS JUNTS 

17 
FESTIU SETMANA SANTA 

15 
Jocs de pati: pati petit (1-2 anys) 

pati gran (2-3 anys) 

19 
FESTA FINAL DE CURS 

2 GRUPS JUNTS 

24 
Celebrem St. Jordi : titelles amb 

culleretes de fusta. 

22 - 29 
Taller artístic: ens confeccionem 

una samarreta d'estiu. 

 
 

 
 

Dades de participació: 
 
 NOMBRE DE FAMÍLIES PARTICIPANTS 

 1er trim. 
(gener març ) 

2n trim. 
(abril juny) 

3r trim. 
(oct. des.) 

Espai nadó 4 9 5 

Espai Familiar 8 7 10 

Espai de Joc 14 7 0 

TOTAL 26 23 15 

 
RECULL DE FOTOGRAFIES DELS DIFERENTS ESPAIS 
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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 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 
diversos: parella, cura dels fills/es, herències, malalties, empreses familiars, etc. 

 

               
     

Les mediacions es realitzen en co-mediació, que significa que intervenen, sempre que és possible, dos 
professionals de la mediació. Una de les professionals és la tècnica de projectes del Punt d’Igualtat i 
l’altra un/a professional extern/a que es contracta puntualment quan hi ha una petició de mediació. 
D’aquesta manera es garanteix la màxima neutralitat i imparcialitat, principis molt necessaris en les 
mediacions. 
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     Durant el 2019 s’han realitzat les següents mediacions:  
 

 

 
  
 
 
Si es compara amb anys anteriors, enguany es detecta una disminució important del nombre de 
peticions de mediació. Per exemple el 2018 n’hi havia hagut més del doble.  En canvi, s’han rebut 
peticions de mediació en les quals no s’ha intervingut ni comptabilitzat perquè no eren conflictes 
familiars, ara per ara la tipologia de conflictes als quals està previst donar resposta.   
 
Per tot això, es valora la necessitat d’ampliar al camp d’intervenció del servei obrint la possibilitat a 
realitzar mediacions de tipus comunitari (entre veïns, entre entitats, en el context educatiu, etc.). Això 
permetrà donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania i a la vegada, pot ser una manera de 
difondre més la mediació, que les famílies la coneguin i recorrin a la mateixa en el cas de trobar-se en 
una situació de conflicte.  

 
 

     2.3 ESPAI PSICOLÒGIC: Orientació i intervenció psicològica 
 

• Aquest servei dona 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.). 

• Aquest servei es complementa, si escau i es detecta la necessitat, amb accions grupals com els 
tallers d’autoestima, taller de creixement personal, etc. 

 
 

DADES SOBRE LES ATENCIONS REALITZADES DES DEL SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA 
 
               Les atencions realitzades durant l’any 2019 han estat similars a les de l’any anterior:  
 

NOMBRE DE CASOS NOUS OBERTS DURANT 2019 

Dones  35 

Homes 2 

TOTAL 37 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE PETICIONS DE MEDIACIÓ FAMILIAR  (gener a desembre 2019) 

Petició 2019 – mediació realitzada* 2 

Petició 2019 – mediació no realitzada: una de les parts no accepta 4 

Petició 2019  - mediació no realitzada: derivada a altres serveis 0 

TOTAL PETICIONS 2019 6 

NOMBRE PERSONES ATESES 2019 (casos) 

Dones 49 

Homes 3 

TOTAL 52 
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NOMBRE DE CASOS TANCATS DURANT 2019 

Dones 28 

Homes 3 

TOTAL 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Cada persona atesa pot fer més d’una visita. El nº de visites de cada cas és variable (entre 1 i 10 com a màxim). 
 

2.4 SAI: SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL 
 

• Des de l’octubre del 2019 el Punt d’Igualtat ofereix un nou servei d’orientació i assessorament en 
tot tipus de temes vinculats a LGTBI. Cal concertar cita prèvia. 

• Aquest servei depèn del Consell Comarcal del Baix Empordà que està en coordinació amb la Xarxa 
de Serveis d’atenció Integral LGBTI (lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals) de 
Catalunya i té com a objectius la prevenció de la LGBTifòbia, atenció a qualsevol tipus de 
discriminació i/o necessitat d'acompanyament, suport o informació en relació a la diversitat 
afectiva, sexual i/o de gènere. 

 

2.5 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 
 

2.6 ESPAI WEB: Informació i assessorament on-line   
         

• Per garantir l’accessibilitat al servei s’ofereix l’opció 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 de les xarxes socials (perfil de Facebook i Instagram) 
                     

SERVEIS DERIVADORS DE LES PERSONES ATESES 

Serveis Socials 5 

Punt d'Igualtat 46 

TOTAL 52 

NOMBRE DE VISITES* (PER SEXES) 

Dones 232 

Homes 26 

TOTAL 258 

NOMBRE DE VISITES REALITZADES SEGONS 
PROFESSIONAL 2018 

1a acollida i seguiment Dones 86 

Homes 0 

Atenció psicològica Dones 146 

Homes 26 

TOTAL 258 

http://santacristina.cat/arees/punt-d-igualtat.html
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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     2.7 ESPAI TEIXIT ASSOCIATIU 
 

• 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 conjuntament campanyes de sensibilització i actes per les celebracions del Dia 
Internacional de les Dones o el Dia contra la violència masclista, aspecte que des del Punt d’Igualtat 
es valora molt positivament.  

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

 
 

2.8 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 objectius 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. 

• En els darrers dos anys s’havia detectat una important disminució del 
nombre d’intercanvis realitzats. Entre diverses causes, una de les més importants era que alguns 
socis/es tot i no haver-se donat de baixa oficialment, no volien/podien continuar formant-ne part. 
Això feia que quan es demanava un servei poca gent respongués oferint el seu suport i això poc a 
poc, això anava desanimant a les persones que si que hi participaven activament. Després de 
valorar-ho conjuntament amb els socis/es es va consensuar fer un “reset” i tornar a reiniciar el 
Banc del Temps de nou.  

 
       NOVA FASE DEL BANC DEL TEMPS:  
 

• La reiniciació del Banc del Temps ha comportat un volum de feina administrativa molt elevada atès 
que primer s’ha hagut d’anar preguntant a tots els socis/es si volien continuar formant part del 
mateix. Posteriorment, s’han tornat a entrevistar totes les persones que van manifestar la seva 
voluntat d’implicar-se a la iniciativa, recopilant altra vegada els serveis que oferien i actualitzant la 
base de dades del banc. Això ha permès tenir un nou llistat de serveis ofertats molt més actualitzat 
i garantir que les persones que en formen part realment hi estan interessades i motivades.  

• El procés de reconversió s’ha portat a terme entre els mesos de juliol i novembre i a partir de l’1 
de desembre del 2019 la nova fase del banc del temps ja està operativa.   

     Actualment el banc del temps de Santa Cristina d’Aro consta de:  37 socis/es dels quals 37 socis/es 
estan actius (30 dones i 7 homes); 23 de Santa Cristina d’Aro i 14 de rodalies. 
 

 

2.9 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 i la de 
Joventut).  
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• 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 treballat amb l’IES Ridaura, en concret amb el grup d’igualtat que existeix en el mateix. 

• 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.  

 
    
Tots els serveis del Punt d’Igualtat, a excepció dels Espais Familiars, són gratuïts.  

 
                           
 

3. ACTIVITATS PUNT D’IGUALTAT 2019 

3.1 CURSOS I TALLERS 2019 

 
Durant l’any 2019 el Punt d’Igualtat ha organitzat diferents cursos i tallers, la majoria trimestrals 
(d’octubre a juny).  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 2019-20 
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DADES DE PARTICIPACIÓ ALS CURSOS ORGANITZATS DES DEL PUNT D’IGUALTAT 
 

      
Gener a  

març 2019 
Abril a  

juny 2019 
Octubre a 

desembre 2019 
  

CURSOS Homes Dones Homes Dones Homes  Dones TOTAL 

Anglès Nivell Avançat 2 6 2 5   15 

Anglès Nivell Mitjà 1 9 0 5   15 

Espai Familiar 0 8 0 7 0 10 25 

Espai Nadó 0 4 1 8 1 4 18 

T. Introd. al Mind. Juliol   2 18   20 

Espai Joc en Família 0 14 0 7   21 

Hatha Ioga Dill i Dc mati 1 15 1 16   33 

Hatha Ioga Dill i Dc vespre 0 31 0 29   60 

Taller de Teatre Social     3 8 11 

T. Introd. al Mind. Octubre     2 13 15 

Taller Mindfulness     2 19 21 

Ioga Juliol Tarda   1 29   30 

Ioga Juliol Matí   0 20   20 

Taller Alfabetització     9 17 26 

Taller de Memòria 1 9 1 8 1 7 27 

Comunicació pares i fills 1 13     14 

Català bàsic 1     3 13 16 

Català bàsic 2 3 9     12 

Català bàsic 3   3 7   10 

TOTAL 9 118 11 159 21 91 409 
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DADES SEGONS PROCEDÈNCIA DE L’ALUMNAT 

  Gener a març  Abril a juny  Oct. a des.   

CURSOS SCA Fora SCA Fora SCA Fora TOTAL 

Anglès Avançat 4 4 3 4   15 

 
Anglès Mitjà 9 1 4 1   15 

 
Espai Familiar 8 0 7 0 3 7 25 

 
Espai Nadó 1 3 7 2 5 0 18 

T. Introd. al Mind. Juliol   11 9 

 

  20 

Espai Joc en Família 7 7 2 5   21 

 
Hatha Ioga Dill i Dc 9:15h 12 4 14 3   33 

Hatha Ioga Dill i Dc 19h 17 14 16 13   60 

Taller Mindfulness     14 7 21 

Taller de Teatre Social     8 3 11 

T. Introd. al Mind. Octubre     8 7 15 

Ioga Juliol Tarda   21 9   30 

Ioga Juliol Matí   17 3   20 

Taller de Memòria 9 1 8 1 8 0 27 

 
Comunicació pares i fills 8 6     14 

Taller Alfabetització     25 1 26 

Català bàsic 1     15 1 16 

Català bàsic 2 10 2     12 

Català bàsic 3   8 2   10 

TOTAL 85 42 118 52 86 26 409 
El càlcul de persones està fet per trimestres, ja que no sempre les persones participants són les mateixes 

 

 
    Hi ha 4 cursos que s’han organitzat conjuntament des del Punt d’Igualtat i una entitat externa. El curs  
    de català B1, B2 i B3 conjuntament amb el Consorci de Normalització Lingüística (CPNL) i el taller d’alfa- 
    betització amb Càritas i el Consell Comarcal del Baix Empordà 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. 
  

3.2 CERCLES 

 
Si bé l’any 2018 ja s’havia iniciat el Cercle de Dol, des de l’octubre del 2019 s’ha ampliat l’oferta i s’han 
organitzat 3 cercles diferenciats: 

- Cercle de dol 
- Cercle de dones 
- Cercle de famílies 

 
 

3.2.1 CERCLE DE DOL (Darrer dilluns de cada mes a les 18 h) 
Grup de suport i acompanyament a persones que han patit pèrdues i/o es troben en 
processos de dol. Espai conduit per l’Associació Dol Baix Empordà 

 

 

3.2.2 CERCLE DE DONES (Primer dilluns de cada mes a les 18 h) 
Espai compartit per dones que cerquen connectar amb la seva essència a través de l’energia 
de la feminitat. Espai conduït per la tècnica del Punt d’Igualtat, Mònica Buscarons. 
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3.2.3 CERCLE DE FAMÍLIES (Segon dilluns de cada mes a les 18 h) 
 

Espai d’acompanyament i orientació a les famílies sobre temes diversos relacionats amb 
l’educació dels fills i filles. Intervenen diferents professionals especialitzats en les temàtiques 
que es van tractant. S’ha ofert servei de ludoteca per a infants majors de 4 anys. 
 

Les temàtiques programades durant el 2019 han estat les següents:  
- Octubre: “Seguretat a internet i a les xarxes socials. Com actuar des de la família?”.   

A càrrec de Miquel Correyero Ayala 
- Novembre: “Detecció i prevenció d’abusos sexuals durant la infància i adolescència”.  

A càrrec de la Fundació Vicky Bernadet 
- Desembre: “El Bullying. Què és i què podem fer per a la seva prevenció?”  

A càrrec d’Helena Vancells i Roldós 
 

                                                 
 
 

NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS ALS CERCLES 

  (gener març)  (abril juny)  (oct. des.) 

Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Cercle de Dol   1    3    1     2     3   5 

Cercle de Famílies  

1r Xerrada Xarxes socials       0   3 

2n Xerrada Abusos       1  20 

3r Xerrada Bullying       0  14 

Cercle de Dones       0  14 

TOTAL 1 3     1 2 4 56 
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 NOMBRE DE PERSONES SEGONS PROCEDÈNCIA 

  (gener març)  (abril juny)  (oct. des.) 

SCA   Fora SCA Fora    SCA Fora 

Cercle de Dol 3 1    2     1    6 2 

Cercle de Famílies:  

1r Xerrada Xarxes socials     2 1 

2n Xerrada Abusos     8 13 

3r Xerrada Bullying     4 10 

Cercle de Dones     7 7 

TOTAL 3 1 2 1 27 33 

 
 
 TOTAL DE PARTICIPACIÓ ALS CERCLES:  

• Total de participació: 6 homes i 61 dones 

• Total de participació segons procedència: 32 de Santa Cristina i 35 de fora 
 
 

 

4.CELEBRACIONS PUNT D’IGUALTAT 2019 

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 2019: 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 2019 
 
Es va organitzar l’acte principal, en el qual hi van participar més de 150 
persones i va consistir en: 
 

- Presentació i benvinguda per part de la Regidora d’Igualtat, Lourdes 
Fuentes i lectura del manifest a càrrec de Karima Bouhlari, representant 
de l’Associació de Dones de Santa Cristina d’Aro Ermessenda. 
 

- Estrena del Documental “Amb ulls de dona” en el qual hi van participar 
20 dones del municipi explicant les possibles desigualtats i 
discriminacions que havien viscut pel fet de ser dones. 

 

- Entrega de premis del IV Concurs de Microrelats de Dones que enguany 
va girar al voltant del tema “Experiències de vida de les dones” i en el 
qual hi van participar 22 persones (19 dones i 3 homes), 6 del municipi 
i la resta de tot Catalunya. 

 

- Per acabar es va oferir un petit refrigeri a totes les persones assistents a l’acte. 
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DOCUMENTAL “AMB ULLS DE DONA” 
 

Aquest projecte es va iniciar l’any 2018 realitzant uns primers contactes de més de 30 cristinenques, les 
quals tot i ser molt diferents entre elles, coincidien en el fet d’haver patit desigualtats i discriminacions de 
gènere. A partir d’aquí, es va formar un grup de 20 dones disposades a participar en el documental i es va 
iniciar la filmació de les entrevistes. També, es va demanar que aportessin fotografies de moments 
importants de la seva vida. El documental, que té una durada de mitja hora, s’ha complementat amb 
fotografies antigues relacionades amb dones procedents de l’Arxiu municipal.  
 

 
 

       
 
CONCURS DE MICRORELATS DE DONES 
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L’any 2019 es va convocar la 4a edició del concurs de microrelats de dones aquesta vegada proposant la 
redacció de relats curts sobre vivències de dones. El jurat va estar format per: 

•         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 del Punt d’Igualtat 
•         Carme Barreneche: representant de l’Associació de Dones de Santa Cristina d’Aro Ermessenda 
•        Albert Vilar: tècnic de comunicació de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 

 
De les 22 obres presentades es van premiar les següents:  
 

- 1r. Premi: Llorenç Serrahima i Formosa, amb “La classe”. Obsequiat amb una Tablet, un pack de 
“Fent país cooperativa: Viu, sent i comparteix” (valorat amb 39,90€) i un xec de 75€ per la compra 
de llibres. 

- 2n. Premi: Maria Rosa Comas Mongay, amb “Els temps canvien”. Obsequiada amb un  pack de 
“Fent país cooperativa: Experiències úniques” (valorat amb 59,90€) i un xec de 75€ per la compra 
de llibres. 

- 3r. Premi: Mercè Diago Esteva, amb “Per ara” Obsequiada amb un pack de “Fent país cooperativa: 
Al pot petit hi ha la bona confitura” (valorat amb 19,90€) i un xec de 75€ per la compra de llibres. 

-  
 

 
Acte d’entrega de premis del concurs de microrelats de dones 2019 
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DIA 9 DE MARÇ: 2a CAMINADA PER LA IGUALTAT 
 
El dissabte 9 de març els serveis d’Igualtat dels Ajuntaments de 
Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols 
van organitzar la  “2a caminada per la igualtat” en la qual hi van 
participar més de 330 persones de les quals: 231 dones, 100 
homes i 1 no binari; 110 de Santa Cristina d’Aro, 99 de Sant Feliu 
de Guíxols, 70 de Castell-Platja d’Aro i 53 participants de diverses 
poblacions. 
 

Una caminada que recorria el tram de la Via Verda del carrilet, 
que va des de Santa Cristina fins a Sant Feliu de Guíxols.  
 
Enguany hi va haver dos punts de sortida, un a l’Espai Ridaura de 
Santa Cristina d’Aro a les 9h del matí, on la regidora d’Igualtat, 
Lourdes Fuentes, va donar la benvinguda juntament amb les 
regidores de Sant Feliu de Guíxols,  Laura Serrano, i la de Castell-
Platja d’Aro, Pilar Ferrero i Fresno.  
 
El segon punt de sortida va ser a les 10h a l’estació de Castell 
d’Aro on es va fer una aturada per esmorzar i d’allà es va continuar fins als Jardins de Juli Garreta de Sant 
Feliu, on es va oferir un nou refrigeri i música en directe.  

 

A més a més dels serveis que treballen per la Igualtat de gènere, la caminada va comptar amb la 
col·laboració de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat, l’Associació de Dones de Santa Cristina 
d’Aro Ermessenda, l’Associació de Dones de la Vall d’Aro, Socis/es del Banc del Temps de Santa Cristina 
d’Aro, Creu Roja, supermercat Esclat, Haribo i un grup de voluntariat de l’IES Ridaura. 
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4.2  ACTES 25 DE NOVEMBRE:  DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

  
 
El 25 de Novembre Santa Cristina d’Aro va commemorar, un any més, 
el Dia Internacional contra la Violència Masclista amb una gran 
diversitat d’activitats, aquesta vegada organitzades des de diferents 
àrees i entitats del municipi.  
 
El programa es va iniciar amb un taller de “Teatre amb perspectiva 
de gènere” que va organitzar l’Àrea de Joventut i en el qual hi van 
participar una dotzena de joves del municipi.  
 
Un altra activitat que es va fer va ser la dinàmica de grup “De festa, 
decideix i respecta. El consentiment i l’assetjament en espais d’oci 
nocturn de la Vall d’Aro”, organitzada des de l’Àrea de Joventut.  
 
 

 
Seguidament, una professional de la Fundació Vicki Bernadet va impartir, en el marc del cercle de 
famílies, una xerrada dirigida específicament a tractar la “Detecció i prevenció d’abusos sexuals 
durant la infància i adolescència”. Un tema que va despertar molt d’interès i que va tenir una elevada 
participació de famílies del municipi i rodalies.  
                   

                              
 
Dos dies després, una unitat especialitzada dels Mossos d’Esquadra van impartir el “Taller 
d’autoprotecció per a dones” al qual hi van participar 25 dones del municipi d’edats diverses.  
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El divendres 22 de novembre es va realitzar l’acte principal que va 
consistir en una lectura del manifest a càrrec de l’Associació de Dones 
de Santa Cristina d’Aro Ermessenda i la Performance “Invisibles”. Una 
representació que va anar a càrrec del grup de Teatre Social del Punt 
d’Igualtat dirigit per Geòrgia Bonell i format per dotze persones d’edats 
molt diverses. Una peça molt impactant que tractava sobre les 
violències i desigualtats de gènere que es va interpretar a partir de 
diferents disciplines com la dansa, el cant, el teatre físic, entre d’altres.  
 
Seguidament es va presentar el projecte “Cristinenques d’arreu” en el 
qual hi han participat una vintena de dones del municipi i que té per 
objectiu sensibilitzar la ciutadania de les moltes discriminacions que 
pateixen algunes dones, pel fet de ser dones i a la vegada no pertànyer 
a la cultura, ètnia o religió majoritària i/o no haver nascut a Santa 
Cristina d’Aro.  
 
El projecte tot i que es va presentar aquell dia, està previst que s’implementi a partir del gener del 
2020 i finalitzi al març, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Dones.  
 
Aquest acte va comptar amb una elevada participació, al voltant de 200 persones van omplir l’Espai 
Ridaura manifestant així la seva implicació i lluita envers la temàtica.  
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La setmana següent l’Associació de Dones Ermessenda va organitzar pel centre del poble una 
caminada reivindicativa contra la violència de gènere en la qual hi van participar una trentena de 
dones i un home. Els actes es van cloure amb la xerrada “Homes i dones per la igualtat” en la qual el 
psicòleg José Yépez va tractar el concepte de les noves masculinitats tot reflexionant sobre la 
necessària implicació dels homes en la lluita per la igualtat.            
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4.3 CELEBRACIÓ DEL DIA CONTRA L’HOMOFÒBIA, TRANSFÒBIA I BIFÒBIA 
 
CAMPANYA “A SANTA CRISTINA D’ARO ESTIMA COM VULGUIS” 
 

El mes de maig, coincidint amb la celebració del dia contra 
l’Homofòbia, Transfòbia, Bifòbia i Lesbofòbia,  el Punt d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va organitzar la campanya “A 
Santa Cristina d’Aro estima com vulguis” a través de la qual es 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.  
 

Durant una setmana es van realitzar diferents activitats:  
 

- Penjar banderes de l’Arc Iris, una al balcó de l’antic Ajuntament i 
una altra al costat del nou edifici del consistori.   

- Distribució des dels serveis municipals i l’Associació de Dones de 
Santa Cristina Ermessenda de xapes amb el lema de la campanya 

- Pintar alguns bancs del municipi amb els colors de l’Arc Iris 
- Difusió a través de les xarxes socials d’informació per sensibilitzar la ciutadania envers la LGBTIfòbia 

i la importància de no acceptar cap mena de discriminació per raó d’orientació i/o identitat sexual.  
 

L’acte principal es va fer el dimarts 14 de maig davant l’Oficina de Turisme i va consistir en la lectura 
d’un manifest de rebuig envers la LGTBIfòbia, decoració dels arbres amb teles dels colors que havien 
teixit un grup de dones del municipi i regal d’una xapa amb el lema de la campanya.  
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5.ALTRES INICIATIVES 2019 
 
Des del Punt d’Igualtat, durant el 2019,  s’han impulsat també altres projectes i activitats:  
 

 

5.1 PROJECTE XERREM JUNTS: FOMENT DE L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA 
 
El projecte Xerrem Junts es va iniciar el 2017 i s’ha continuat realitzant 
gràcies a la col.laboració de 5 persones voluntàries que han compartit el 
seu temps ensenyant a parlar la llengua catalana a un grup de 18 alumnes 
(12 dones i 6 homes) o també anomenats “xerraires”.  
 
Actualment es realitza els dijous de 11.15 a 12.30h i està dinamitzat per: 
Trini Escabyas, Maria Rosa Comas, Rosa Mallorquí i Eugeni Llobet. Les 
persones participants 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.  
           

                
 

5.2 SUPORT EN LA CREACIÓ DEL GRUP MAI SOL 
 

A partir d’una petició d’una usuària del Punt d’Igualtat es va facilitar el suport necessari per a crear i 
dinamitzar el grup “Mai sol” dirigit a les persones que es troben soles i volen conèixer gent per poder 
compartir el seu temps d’oci. Aquest grup està en funcionament des del mes de juny del 2019 i està obert 
a persones del municipi o rodalies. Actualment està format per 10 persones.   

 
5.3 CELEBRACIONS D’ESTIU I D’HIVERN DEL PUNT D’IGUALTAT 
 

Des del Punt d’Igualtat l’any 2019 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 totes les 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.  
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Recull d’imatges de la festa intercultural d’estiu i la festa de colors d’hivern 
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6 EQUIP HUMÀ DEL PUNT D’IGUALTAT 
 

• REGIDORA: Imma Martí Fontané, Regidora d’Igualtat, Joventut i Serveis Socials  

 

• EQUIP PERMAMENT 

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

 
 

• PROFESSIONALS I COL.LABORADORS/ES EXTERNS 
 

o Abdelilah Alkoum, formador del curs conversa anglès nivell mitjà i avançat 
o Adriana Bàrcia José, formadora català B2 i B3 del Consorci de Normalització Lingüística 
o Anabel Rico, dinamitzadora dels Espais Familiars   
o Anna Maria Díez, mediadora del Servei d’Informació i Mediació Familiar 
o Carla Barrosso, formadora del català B1 del Consorci de Normalització Lingüística 
o Cristina Vila, formadora del taller d’alfabetització 
o Eugeni Llobet, dinamitzador Xerrem Junts 
o Geòrgia Bonell Sala, formadora del taller de teatre social 
o Helena Vancells, xerrada cercle de famílies 
o Maria José Roman , mediadora del Servei d’Informació i Mediació Familiar 
o Maria Rosa Comas, dinamitzadora Xerrem Junts 
o Marina Reig, dinamitzadora Xerrem Junts 
o Miquel Correyero, xerrada cercle de famílies  
o Natividad Sánchez Arjona, formadora del curs de ioga 
o Laura Mitrani, psicòloga i formadora de mindfulness i memòria 
o Laura Sais, formadora taller de memòria 
o Paco Molinero, mediador del Servei d’Informació i Mediació Familiar 
o Rosa Mallorquí, dinamitzadora Xerrem Junts 
o Trinidad Escabyas, dinamitzadora Xerrem Junts 
o Associació Dol Baix Empordà, cercle de dol 
o Associació de Dones de Santa Cristina d’Aro Ermessenda, activitats diverses 
o Fundació Vicky Bernadet, xerrada cercle de famílies 

 

 
 
 
 

 
Mònica Buscarons i Gelabertó 

Tècnica de projectes 
7 de gener del 2020 


