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CARTA DE
L’ALCALDESSA

DE RUBÍ

Benvolguda, benvolgut,

Aquest Pla d’Igualtat per la Ciutadania de Rubí (2021-2024) és una 
eina de treball indispensable per fer realitat una de les principals 
responsabilitats que hem assumit com a Administració pública: 
garantir la igualtat de drets de tots i totes. 

La diagnosi que ha precedit l’elaboració d’aquest document ens ha 
demostrat que, tot i els avenços dels últims anys, Rubí –com la resta 
de la societat– encara té molt camí per recórrer per aconseguir la 
igualtat efectiva entre dones i homes. 

A través d’aquest Pla definim accions concretes per incorporar la 
perspectiva de gènere de manera transversal a totes les polítiques 
públiques. Ens comprometem amb la coeducació per transmetre una 
cultura igualitària que fomenti la igualtat d’oportunitats en l’educació 
i en el desenvolupament professional dels nostres veïns i veïnes. 
També és un document que implica tothom en el foment de la 
participació de les dones en la vida pública i associativa i en la 
reformulació dels temps de treball productiu i no remunerat per 
facilitar la corresponsabilitat de la vida familiar, personal i laboral.

I, evidentment, és un text que ens torna a comprometre en la lluita per 
l’erradicació de la violència masclista i de totes les discriminacions 
per raó de gènere, sexe o orientació sexual.

La feina del Servei d’Igualtat i els objectius que es van marcar en el 
Pla de mandat 2019-2023 han estat claus per aprovar aquest text. 
Agreixo la feina i la implicació de tots els serveis municipals per 
elaborar-lo i us animo a totes i tots, dones i homes, a implicar-vos 
amb el mateix rigor i la mateixa il·lusió en el desplegament de les 
accions que s’hi proposen. Perquè només una ciutat igualitària és una 
ciutat veritablement justa i democràtica.

Salutacions,

Ana María Martínez Martínez
Alcaldessa de Rubí
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2. METODOLOGIA

La realització del II Pla estratègic d’Igualtat de la ciutat de Rubí 
combina una metodologia quantitativa i qualitativa, 
estructurada en 3 fases diferenciades. Concretament es 
recullen en:

 Recollida
de dades

i indicadors

 Recollida de
 documentació

Així doncs, la metodologia emprada es recull en:

Recollida de la documentació quantitativa que permet analitzar 
les característiques i necessitats de la població de Rubí, des de 
la perspectiva de gènere i desagregant les dades per sexe. 

Anàlisi de la informació preexistent, a través de la revisió dels 
registres de l’ens local, així com memòries i informes. Recollida 
dels indicadors de gènere disponibles actualment.

Recull de la documentació d’interès disponible a les diferents 
àrees i serveis de l’ens local. La documentació analitzada es 
recull a l’annex del present document.
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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Avaluació del primer Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats per 
Dones i Homes.

Diagnosi des de la perspectiva de gènere de la situació actual 
del municipi.

Disseny del pla d’accions, presentant les mesures d’actuació 
a realitzar en el període 2020-2023.



 Grups
de discussió

Reunions
de treball tècniques

Comissió Igualtat

S’han realitzat grups de discussió com a part del procés 
participatiu per a la recollida d’informació i permetre aprofundir 
en la diagnosi de gènere. 

Es tracta, d’una banda, d’oferir un espai de reflexió compartida 
alhora que, d’altra banda, recollir d’informació clau en 
perspectiva de gènere. 

El procés participatiu s’ha adaptat a la situació actual de 
COVID-19 i ha estat online, concretament adreçats a: 

· Adreçat a la ciutadania i entitats

· Adreçat a professionals, tant de l’Ajuntament com d’altres 
institucions, relacionades amb la igualtat de gènere i la 
violència de gènere.

S’han portat a terme diverses reunions de treball tècniques 
amb la Comissió d’Igualtat de Gènere. Les reunions han 
permès l’elaboració d’una diagnosi de gènere més acurada, a 
més de recollir les diferents propostes i prioritats al voltant de 
la igualtat de gènere.
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El present apartat es dedica a l’Avaluació del I Pla Municipal 
d’Igualtat d’Oportunitats per Dones i Homes a Rubí 
(2004-2008), elaborat per l’Ajuntament de Rubí, en col·labora-
ció amb la Diputació de Barcelona i des del Servei de la Dona.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Rubí disposa de l’anàlisi de 
l’acció municipal en relació a les polítiques d’igualtat dona – 
home a la ciutat de Rubí (2004-2008), document que analitza 
les polítiques desenvolupades en relació amb el I Pla d’Igualtat, 
i valora el progrés assumit en matèria d’igualtat de gènere des 
de l’ens local.

En l’esmentat document es recullen els objectius i el planteja-
ment metodològic emprat en el I Pla Municipal d’Igualtat d’Opor-
tunitats, seguit de la presentació del resultat de la implantació 
de les accions proposades. En aquest, es recull el compromís 
de l’Ajuntament de Rubí a vetllar per la promoció de les políti-
ques de dones des de l’any 1999, en el qual es nomenada la 
primera Regidora de la Dona.

Així doncs, es destaca un desenvolupament continuat d’accions 
de promoció de la igualtat entre dones i homes al municipi, de 
manera transversal entre els diversos serveis de l’ens local.

Això i tot, s’exposa un major desenvolupament de les polítiques 
de gènere des de les àrees més relacionades directament amb 
la ciutadania, element que s’assenyala com a pendent a abor-
dar.

Elements a millorar per avançar en el desenvolupament de 
polítiques de gènere:

A l’avaluació es recullen els principals elements que cal millorar 
per a assolir polítiques de gènere adequades a les necessitats 
de les dones i els homes de Rubí, les quals es sintetitzen en els 
següents àmbits:

· Aprofitar les oportunitats i els recursos per a la igualtat 
existents.

· Dotació de recursos humans i econòmics.

· Impulsar el treball transversal.

· Sensibilitzar i capacitar en igualtat de gènere.

· Comunicar la igualtat, sobre els què i els per què de la igual-
tat.
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En haver recollit els resultats de l’anterior Pla en relació amb la 
implantació de les polítiques de gènere ressalta l’absència 
d’informació quantitativa sobre el desenvolupament de les 
mateixes, fet que dificulta el càlcul total de les accions porta-
des a terme a l’ens.

Aquest fet és degut a la manca de planificació d’indicadors en 
l’elaboració del I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats per 
Dones i Homes a Rubí, el qual només relaciona les accions als 
objectius i les regidories, àrees i serveis implicats, sense incor-
porar-ne el vessant avaluatiu posterior.

Posteriorment, van elaborar-se diverses diagnosis de gènere, 
que tenien per objectiu el desenvolupament del II Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats per a Dones i Homes de Rubí, a través del 
disseny d’accions específiques per a l’assoliment de la igualtat 
al municipi. La primera proposta data del 2011 i la segona data 
del 2018.

Això i tot, aquestes propostes no van assolir suficient recolza-
ment per portar-se a terme, element que fica de manifest la 
necessitat de creació d’una nova diagnosi de gènere, que 
permeti el desenvolupament definitiu del II Pla d’Igualtat de 
gènere per a la ciutadania de Rubí.
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Rubí és una ciutat del Vallès Occidental, situada a la vall de la 
riera de Rubí i de 32,30 km2 d’extensió. Situada a la província 
barcelonina, Rubí limita al nord amb els termes de Terrassa i 
Sant Quirze del Vallès, al sud amb Castellbisbal, a l’oest amb 
Ullastrell, i a l’est amb Sant Cugat del Vallès. Rubí és, en 
termes quantitatius poblacionals, la quarta ciutat del Vallès 
Occidental, la dotzena de Barcelona i la setzena de Catalunya.

El municipi es divideix en 4 districtes administratius, sent el 
quart el més poblat, a causa de la seva centralitat. S’exposen 
a continuació la relació dels districtes i les zones que en 
aquests s’hi apleguen:

Districte 1: Sant Muç, Castellnou, Can Mir i Can Solà

Districte 2: Can Fatjo, Sant Jordi Park, La Plana del Castell, Can 
Serrafossà, Els Avets, La perla del Vallès i Can Ximelis

Districte 3: Ca n’Alzamora, Les Torres, 25 de setembre, 
Progrés, Can Vallhonrat

Districte 4: Rubí Centre, Casc Antic, Ajuntament, Jutjats, Zona 
Ateneu, Zona nord, La Serreta, Ca n’Oriol, Can Rosés, Zona El 
celler, Mercat, Maristes, El Pinar i Zona Inem.

A banda, Rubí té una zona industrial, conformada per diversos 
polígons que envolten el municipi. Aquests són: La Llana, Can 
Rosés, La Bastida, Can Pi de Vilaroc, Can Jardí, Rubí Sud, Cova 
Solera i Can Sant Joan de Rubí.

Les principals vies d’accés a Rubí són l’autopista C-16 de 
Barcelona a Manresa i la carretera comarcal C-1413 de Molins 
de Rei a Caldes de Montbui. A més, hi ha diverses carreteres 
locals que uneixen Rubí amb Terrassa i Sant Cugat, així com 
camins rurals que connecten amb Castellbisbal.

Pel que fa al transport públic interurbà, els ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya uneixen Barcelona amb Rubí, Sant 
Cugat del Vallès i Terrassa (entre d’altres), concretament les 
línies S1 i S7. També la RENFE disposa d’una línia ferroviària, 
R8, que uneix el Papiol amb Mollet, amb una estació propera a 
la urbanització de Can Jardí, al sud-est del terme municipal. A 
més, destaquen diverses línies d’autobús interurbà, que enlla
cen Rubí amb d’altres poblacions de l’entorn metropolità. 
Aquestes són:

B7: Rubí · Sant Cugat del Vallès · Cerdanyola del Vallès
B8: Sant Quirze del Vallès · Terrassa · Sant Cugat del Vallès
C6: Rubí · Castellbisbal
N-61: Barcelona · Rubí · Les Fonts (autobús nocturn)
N-64: Barcelona  · Sabadell · Terrassa (autobús nocturn)
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En relació amb el transport públic urbà destaca d’entrada que 
el 80% de la ciutadania disposa d’una parada d’autobús a 250 
metres de casa, element molt positiu en termes de mobilitat. A 
més, són 7 les línies que ofereixen servei urbà, connectant 
totes les zones del municipi.

El present apartat es dedica a l’anàlisi sociodemogràfica de 
Rubí, a través de la interpretació de les dades de diverses fonts 
estadístiques oficials, entre les quals es destaca IDESCAT i el 
programa HERMES de la Diputació de Barcelona.

4.1. Anàlisi
sociodemogràfica:

composició i dinàmica
poblacional

El municipi de Rubí, segons les dades del padró municipal 
del 2019, és conformat per 77.464 habitants, sent les dones 
el 50,48% del total i els homes el 49,52% restant. Així doncs, 
es tracta d’una població força equitativa en matèria de 
presència d’ambdós sexes. Mancarà observar l’evolució 
d’aquesta al llarg dels anys, anàlisi que es portarà a terme a 
continuació.

POBLACIÓ SEGONS SEXE POBLACIÓ

39.106 (50,48%)

38.358 (49,52%) 

77.464 (100%)

DONES

HOMES

TOTAL D'HABITANTS DE RUBÍ

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT

Taula 1.
Població a Rubí

per sexe,
2019
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L’anterior gràfic recull l’evolució de la població de Rubí, i s’ob-
serva que anteriorment al 2012 la població masculina era 
lleugerament superior a la femenina, dinàmica que canvia a 
partir del 2012, any en què la presència de les dones al munici-
pi és lleugerament superior a la masculina, fet que va augmen-
tant paulatinament però amb més força els darrers anys.

S’extreu també de l’anterior gràfic un augment de població 
continu en aquest període, amb un increment de més de mil 
habitants aquest darrer any.

Taula 2.
Estructura

d’edats per sexe,
2019

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT

Gràfic 1.
Evolució de
la població

de Rubí,
per sexe

2009   2010  2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT. Padró continu 2019.

HOMES
DONES

HOMES DONES TOTAL % TOTAL

0 A 14 ANYS

15 A 24 ANYS

25 A 34 ANYS

35 A 44 ANYS

45 A 54 ANYS

55 A 64 ANYS

65 A 84 ANYS

85 I MÉS

TOTAL

6.727

4.184

4.407

7.009

6.264

4.493

4.730

544

38.358

6.380

3.891

4.481

6.722

6.120

4.777

5.677

1.058

39.106

13.107

8.075

8.888

13.731

12.384

9.270

10.407

1.602

77.464

16,92%

10,42%

11,47%

17,73%

15,99%

11,97%

13,43%

2,07%

100,00%
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Gràfic 2.
Piràmide

d’edats de Rubí,
2019

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT, 2019.

HOMES
DONES

EDATS | ANYS 
100 i més
95 a 99
90 a 94
85 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34 
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5 a 9
0 a 4

En referència a les edats de la població, es destaca que la 
distribució de la població per edats i sexe és força similar, així 
com tampoc s’observa una elevada diferència entre les diver-
ses edats, element que exposa l’absència d’una escletxa gene-
racional. Això i tot, la majoria de la població de Rubí és d’edat 
adulta, concretament d’entre 34 anys i 64, sent un 57,15% del 
total. En segon lloc es situa la població infantil i jove, sent el 
27,34% del total de la població i seguidament es troba la pobla-
ció més envellida, major de 65 anys, la qual representa el 
15,50% restant.
Desagregant les dades per sexe es detecten lleugeres diferèn-
cies entre les dones i els homes, sent ells majoria en les edats 
més joves i minoria en les edats més avançades, on la diferèn-
cia és molt més elevada. Concretament, les dones són el 
66,04% del total de les persones majors de 85 anys, mentre 
que els homes són el 33,96%.
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Indicadors basats en l’edat

L’anàlisi dels indicadors basats en l’edat permeten observar la 
situació actual del municipi, a través del procés d’envelliment 
de la població S’exposen a continuació les dades extretes 
d’IDESCAT referents al 2019.

Taula 3.
Indicadors d’edat

de la població.
Rubí, 2019

HOMESINDICADOR DONES TOTAL

ÍNDEX D'ENVELLIMENT (%) 1

ÍNDEX DE SOBREENVELLIMENT (%) 2

ÍNDEX DE DEPENDÈNCIA GLOBAL (%) 3

78,40

39,76

45,53

95,64

105,56

46,74

50,46

117,05

91,62

43,68

47,98

105,91ÍNDEX DE REEMPLAÇAMENT
DE LA POBLACIÓ D'EDAT ACTIVA (%) 4

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT, 2019
1Població de 65 i més anys/Població de 0 a 14 anys)*100

2(Població de 75 i més anys/Població de 65 i més anys)*100
3((Població de 65 i més anys+Població de 0 a 14 anys)/Població de 15 a 64 anys)*100

4(Població de 60 a 64 anys/Població de 15 a 19 anys)*100

En relació amb els indicadors d’edat de població de Rubí, s’ob-
serva que l’índex d’envelliment de les dones és superior al dels 
homes, sent 105,56 entre les dones i 78,40 en el cas dels 
homes, i observant les edats més avançades ressalta que 
també les dones són una població sobreenvellida, en compa-
rar-ho amb els homes (46,74 vers 39,76), tot i donar-se una 
menor diferència. Així, l’índex de dependència global recull una 
major dependència en les dones, en relació amb els homes 
(50,46 front 45,53), sent de nou molt reduïda la diferència 
entre les dones i els homes.

Pel que fa a l’índex de reemplaçament de la població activa, que 
representa la relació que s’estableix entre la població propera a 
l’edat de jubilació (60-64 anys) i la propera a l’edat d’incorpora-
ció al mercat laboral (15-19 anys). Destaca que el nombre de 
persones properes a l’edat de jubilació és més elevat que el de 
les persones que a curt termini s’incorporaran al mercat labo-
ral.

En desagregar les dades per sexe s’observen diferències signifi-
catives entre dones i homes. En el cas de les dones l’índex és 
positiu, fet que exposa que el nombre de dones pròximes a 
l’edat de jubilació és major al de dones en edat d’entrar al 
mercat laboral, és a dir, es superior el nombre de dones en edat 
de jubilar-se que el nombre de població jove que ha de reem-
plaçar-les al mercat laboral. Per contra, en el cas dels homes es 
dona a la inversa, és a dir, és major el nombre d’homes en edat 
d’entrar al mercat laboral que el dels homes en una edat pròxi-
ma la jubilació.
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Gràfic 3.
Població segons

lloc de naixement,
2019

Taula 4.
Taxa d'estrangeria

global de Rubí,
2019

62,59%

CATALUNYA RESTA D’ESPANYA ESTRANGER

20,18% 17,23%

HOMESINDICADOR DONES TOTAL

TASA ESTRANGERIA GLOBAL (%) 12,04% 11,67% 11,85%

En relació amb la distribució de la població rubinenca, segons 
el lloc de naixement destaca que la majoria d’aquesta és nascu-
da a Catalunya (62,59%). No hi ha gaire diferències entre el 
percentatge de població nascuda a la resta d’Espanya i a 
l’estranger, sent aquesta darrera lleugerament inferior (20,18% 
vers 17,23%).

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’HERMES, 2019

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de IDESCAT, 2019

En aquest sentit, la taxa d’estrangeria global és de l’11,85%, la 
qual augmenta lleugerament en observar les dades referents 
als homes (12,04% front 11,67%). És a dir, el percentatge d’ho-
mes que viuen a Rubí amb nacionalitat estrangera és lleugera-
ment superior al de les dones.
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La diagnosi de gènere permetrà obtenir la radiografia actual de 
la situació de l’assoliment de la igualtat entre les dones i els 
homes de Rubí. En aquest sentit, a través de l’anàlisi de la 
percepció de la ciutadania entorn la igualtat i observant les 
polítiques desenvolupades des de l’ens local, permetrà 
conèixer la realitat de la ciutadania vers la igualtat.

Per enfocar la diagnosi de gènere i el pla d’accions posterior, 
s’han traçat les següents 6 línies estratègiques:

· Línia estratègica 1. Compromís amb la igualtat de gènere

· Línia estratègica 2. Accions contra la violència masclista

· Línia estratègica 3. Drets i qualitat de vida

· Línia estratègica 4. Coeducació i transmissió d’una cultura 
igualitària

· Línia estratègica 5. Reformulació dels treballs i dels temps

· Línia estratègica 6. Reconeixement del lideratge i la participa-
ció de les dones

La primera línia estratègica de la diagnosi té per objectiu l’anàli-
si del grau d’implicació de l’ens local amb la igualtat de gènere, 
per tal d’afavorir al posterior impuls de les accions polítiques 
locals, dedicades a la promoció de la igualtat entre dones i 
homes de manera transversal.

En aquest sentit, la present diagnosi permetrà recollir la infor-
mació referent a les polítiques d’igualtat de gènere desenvolu-
pades des de l’Ajuntament de Rubí, observant així el compro-
mís institucional de l’ens local amb la transversalitat de gènere 
i el grau d’implantació d’una cultura de treball lliure de discrimi-
nacions.

Concretament, els elements analitzats a la present línia estratè-
gica es sintetitzen en:

· Compromís institucional de l’ens local amb les polítiques 
d’igualtat de gènere

· Transversalitat de gènere a l’Ajuntament de Rubí

LÍNIA ESTRATÈGICA 1.
COMPROMÍS AMB

LA IGUALTAT
DE GÈNERE
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Tal com es recull a les darreres memòries del Servei d’Igualtat 
de l’Ajuntament de Rubí, l’ens local inicia la seva activitat en 
matèria d’igualtat l’any 1999, a través de la creació de l’Oficina 
d’Informació a la Dona, que derivà en el Servei de la Dona i 
finalment acabà sent la regidoria de Polítiques d’Igualtat.

En aquest sentit, al llarg dels anys destaca l’impuls a diverses 
polítiques d’igualtat, entre les que es destaca l’elaboració del I 
Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats per Dones i Homes a 
Rubí (2004-2008), la creació de la diagnosi de gènere per al II 
Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats per a Dones i Homes 
(2011-2014) i la diagnosi de gènere del II Pla d’Igualtat de 
gènere de Rubí (2019-2022). Això i tot, tal com s’ha recollit 
anteriorment, aquests darrers documents no van acabar 
portant-se a terme.

També ressalta l’impuls de les polítiques d’igualtat en l’àmbit 
institucional a través del Pla de Mandat de 2019-2023, en què 
s’estableix com a prioritat de mandat la defensa de l’accés 
igualitari als recursos públics i el compromís per a l’atenció als 
col·lectius més vulnerables, tot garantint la preservació dels 
seus drets. Tal és així que s’estableixen diversos objectius 
relacionats directament amb la promoció de la igualtat de 
gènere, i l’erradicació de les violències masclistes, sent el 
primer objectiu l’elaboració del present Pla.

A nivell intern, l’Ajuntament de Rubí compta amb el I Pla d’Igual-
tat Intern (2015-2018), el Pla municipal d’Igualtat d’Oportuni-
tats per dones i homes a Rubí, el Protocol municipal per a 
l’abordatge de la violència masclista i diverses campanyes de 
sensibilització emmarcades en les jornades commemoratives 
del Dia Internacional de les Dones, el Dia Internacional d’acció 
per la Salut de les Dones, el Dia Internacional per l’alliberament 
de les persones LGTBI el Dia Internacional per l’eliminació de la 
violència envers les dones. En aquestes jornades dedicades a 
la sensibilització es celebren múltiples esdeveniments, com 
tallers, exposicions i xerrades, entre d’altres.

A més, des del propi Servei s’han portat a terme diverses 
accions de visibilitat i sensibilització entorn les violències mas-
clistes i la discriminació vers les dones, més enllà de les dates 
exposades anteriorment.

Així doncs, els recursos humans i professionals amb els que 
compta actualment el Servei d’Igualtat es sintetitzen en un 
equip de 8 persones, les quals s’exposen a continuació:

a) Compromís
institucional

amb les
polítiques
d’igualtat

de gènere
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Figura 2.
Organigrama Tècnic
del Servei d’Igualtat

ÀREA D'IGUALTAT I CIUTADANIA

REGIDORA D'IGUALTAT

COORDINADORA

ADMINISTRATIVATÈCNICA ADVOCADA PSICÒLOGUES PSICÒLOGA
INFANTIL

1 1 2 1 1

Tal com s’observa a l’anterior organigrama, el Servei d’Igualtat 
s’ubica a l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, des de la qual es gestio-
na la Regidoria d’Igualtat. A més, el servei compta amb una 
coordinadora, la qual organitza les tasques a realitzar des de la 
pròpia regidoria. Així, el servei està format per una administrati-
va i properament per una tècnica (plaça convocada en l’actuali-
tat).

A més, el SIAD compta amb diverses professionals que formen 
part d’un servei extern: 2 psicòlogues a 33 hores setmanals, 
una jurista a 4 hores setmanals i una psicòloga infantil 8 hores 
al mes.

Pel que fa als serveis d’atenció a la Dona disponibles al munici-
pi de Rubí destaca el SIAD (Servei d’Informació i Assessora-
ment a les Dones), un servei municipal, gratuït i confidencial 
per a dones i joves rubinenques, que té per objectiu sensibilit-
zar en termes d’igualtat i discriminacions per raó de gènere, a 
través d’un equip especialitzat i mitjançant campanyes específi-
ques de divulgació i participació.

Els serveis concrets que proporciona el SIAD es sintetitzen en:

Informació sobre els recursos dedicats a la igualtat d’oportuni-
tats i l’eradicació de les violències masclistes, existents a la 
ciutat.

· Campanyes de divulgació, promoció i de sensibilització vers la 
igualtat entre dones i homes.

· Coordinació i suport a la xarxa associativa de Rubí i suport 
sociocultural als barris del municipi.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí
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· Acollida i atenció a les demandes i inquietuds personals, en 
relació amb la igualtat, les violències masclistes i la diversitat 
sexual i de gènere.

· Assessorament jurídic en dret civil, matrimonial i penal.

· Assessorament psicològic en casos de violència.

· Teleassistència mòbil per a dones que pateixen violències 
masclistes.

· Espai de consulta documental mitjançant l’espai del CIRD 
(Centre d’Informació i Recursos per a Dones).

A més, destaca positivament el treball transversal que es realit-
za amb els diversos serveis implicats, que permeten garantir 
una atenció activa i cordial a les persones usuàries del SIAD.

Pel que fa a la proximitat del servei amb la ciutadania destaca 
que, malgrat no disposar de xarxes socials pròpies, des del 
twitter de l’Ajuntament de Rubí, així com d’altres xarxes 
socials, es fa èmfasi en la importància de l’eradicació de les 
violències masclistes i elements que la caracteritzen, per a 
facilitar la seva detecció, element que es valora positivament 
en termes de difusió.

En relació amb les campanyes de sensibilització desenvolupa-
des des de l’Ajuntament, destaca la relacionada amb el dia 
internacional de les dones, el 8 de març, manifestant pública-
ment les discriminacions que pateixen les dones en els diver-
sos àmbits de la vida.

En el context d’aquesta jornada es van desenvolupar 26 activi-
tats l’any 2019 i es va promocionar el següent cartell, en col·la-
boració amb la Diputació de Barcelona:

Imatge 1.
Campanya en el març
del dia internacional

de les dones
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La transversalitat de gènere s’incorpora al I Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats per dones i homes a Rubí com a un dels objec-
tius principals del mateix, a través de la programació de cursos 
de formació en el marc conceptual de gènere i la transversalitat 
i la seva aplicació en els diversos serveis. Aquesta acció forma 
part del segon objectiu del Pla, dedicat a la sensibilització i 
capacitació al personal polític i tècnic de l’ens local en matèria 
de gènere i igualtat d’oportunitats.

Cal destacar que actualment s’està elaborant el II Pla d’igualtat 
de l’Ajuntament de Rubí, per tal d’actualitzar les dades i les 
accions adients per continuar fomentant la transversalitat de 
gènere.

En aquest sentit es destaca positivament que a l’avaluació de 
l’esmentat Pla es fa referència a la voluntat de foment de la 
transversalitat de gènere a les diverses àrees de l’ens local. 
S’exposen a continuació les diverses accions realitzades en 
relació amb la transversalitat a l’ens local els darrers anys.

· Accions formatives al personal de l’Ajuntament de Rubí 
(2004-2007): s’han format 303 persones en matèria de gènere 
al des del 2004. Mancaria desagregar les dades d’assistència 
a la formació pel gènere.

· Eines per a l’ús del llenguatge no sexista, com a eina de trans-
versalitat de gènere.

Això i tot, destaca que en l’avaluació es recull la necessitat de 
treballar àmpliament la transversalitat, degut a la manca d’una 
cultura de treball transversal en les diverses àrees municipals, 
sobretot relacionada amb la descentralització dels serveis. A 
més, es recomanava a l’avaluació la creació d’una comissió de 
treball que garanteixi l’impuls de la transversalitat de gènere a 
l’ens local, element que mancaria observar si s’ha assumit.

Pel que fa a l’impuls de la transversalitat de gènere a l’ens local 
és necessària la formació específica en la matèria, per tal d’as-
segurar l’impuls de la igualtat de gènere des dels diversos 
departaments de l’Ajuntament, element que facilitaria l’impuls 
de les polítiques municipals des de la perspectiva de gènere.

b) Transversalitat
de gènere

a l’Ajuntament
de Rubí
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Des del Servei d’Informació i Atenció a les Dones destaca la 
formació anual de l’equip professional, en temes sobre igualtat, 
perspectiva de gènere, violència masclista i procediments admi-
nistratius. A més, ressalta l’assistència a la formació en mutila-
ció genital femenina, organitzada a nivell comarcal per Mutua de 
Terrassa. En aquest sentit, des de les professionals del Servei 
s’exposa la voluntat de rebre formació sobre les cures i l’auto-
protecció de les dones treballadores del SIAD.

A banda, la plantilla de l’ens local ha realitzat diverses forma-
cions en la transversalitat de gènere, tot i que la participació és 
força residual i principalment femenina. Es recullen a continua-
ció les formacions concretes realitzades i el nombre de perso-
nes participants a nivell tècnic.

Pel que fa a la recollida de dades, s’exposa que malgrat no 
disposar d’un sistema unificat de recollida de dades, des del 
SIAD, Serveis Socials i Immigració s’empra el servei d’Hestia, 
element que permet un tractament de les dades inclusiu. Això i 
tot, no s’observa una transversalització en la metodologia de 
recollida de dades per la resta de serveis, element que no 
garanteix la desagregació de les dades per sexe.

En l’assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes 
esdevé primordial la incorporació de la transversalitat de gènere 
en les polítiques municipals, seguint així les indicacions de la 
Llei d’Igualtat. Aquesta exposa l’obligatorietat de les adminis-
tracions públiques a incorporar i avaluar les polítiques d’igualtat 
de gènere del municipi i el seu impacte en les dones i homes 
del municipi.

Taula 5.
Formacions en
transversalitat

de gènere

DONES
FORMADES

HOMES
FORMATS

ACTIVITAT
FORMATIVA

JORNADA INTERNACIONAL DE VIOLÈNCIA
DE GÈNERE I SALUT

ADOLESCÈNCIA I ADDICCIONS
DES D'UNA MIRADA DE GÈNERE

DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE

ADOLESCÈNCIA, PANTALLES I DROGUES
DES D'UNA MIRADA DE GÈNERE

APROFUNDIM EN LA NOSTRA MIRADA
DE GÈNERE I DIVERSITAT SEXUAL

COMUNICACIÓ I PREMSA AMB
PERSPECTIVA DE GÈNERE

1

1

2

1

-

1

6

-

1

-

-

1

-

2TOTAL

Font: informe transversalitat de gènere de l’Ajuntament de Rubí
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En aquest sentit, la incorporació de polítiques transversals de 
gènere ha d’anar acompanyada de formació en la perspectiva 
de gènere, aplicada a les diverses àrees de l’Ajuntament, per tal 
d’assegurar la seva implantació i transversalitat al llarg de 
l’ens.

La present línia estratègica explora la incidència de la violència 
masclista a Rubí, parant especial atenció als serveis que 
vetllen per la seva erradicació i les accions que s’han desenvo-
lupat des de l’ens local per a fer-hi front.

La institucionalització de la lluita contra les violències masclis-
tes assoleix una elevada rellevància aquesta darrera dècada, a 
través de la manifestació explícita de la importància de la seva 
erradicació i destinant recursos públics a l’elaboració de 
propostes legals, serveis i programes que hi facin front. En 
aquest sentit cal destacar l’actual conscienciació social de 
rebuig vers les violències masclistes, que, juntament amb la 
legislació vigent, ha aconseguit deixar de normalitzar-la i asso-
ciar-la a la privacitat domèstica, entenent-la com una violència 
estructural que es manifesta de múltiples maneres, exposant-la 
públicament i treballant-la de manera integral.

És la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradi-
car la violència masclista, la que estableix la definició de la 
violència masclista com a: 

Així doncs, recollint les definicions de l’esmentada Llei, la 
violència masclista vers les dones s’exerceix de múltiples 
formes, les quals es poden o no patir de manera simultània: 
violència física, violència i abusos sexuals, violència psicològi-
ca, violència econòmica i violència ambiental.

A més, la Llei recull els drets de les dones en situació de violèn-
cia masclista: la prevenció, l’atenció, l’assistència, la protecció, 
la recuperació i la reparació integral, dotant dels instruments 
legals necessaris que garanteixin els seus drets.

    “La violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de 
la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema 
de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per 
mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les 
intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un 
patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic 
com en el privat”.

LÍNIA ESTRATÈGICA 2.
ACCIONS CONTRA

LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA
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En conseqüència, la present línia estratègica té per objectiu la 
reducció de l’impacte de les violències masclistes i establir el 
disseny del camí a seguir en la seva eradicació. Per a aconse-
guir-ho, s’analitzaran els següents aspectes en la present diag-
nosi:

L’Ajuntament de Rubí té una llarga trajectòria en la lluita contra 
la violència masclista, sent una de les principals prioritats de la 
Regidoria, tal com es manifesta a la darrera memòria del Servei 
d’Igualtat.

En aquest sentit, l’any 2019 es va actualitzar el Protocol per 
l’abordatge de la violència masclista a Rubí, redissenyant la 
tasca assistencial dels diversos serveis d’atenció a les violèn-
cies. A més, es van conceptualitzar noves definicions de violèn-
cia, incorporant totes les formes i àmbits en què es pot produir, 
incidint en la influència de l’estructura social i el significat 
macrosocial de la desigualtat de gènere.

Destaca positivament en l’àmbit d’erradicació de les violències 
masclistes la cooperació entre els serveis participants de l’ens 
local i la seva implicació transversal.

Imatge 2.
Rubí antimasclista

a) Serveis per a
l’erradicació de

la violència
masclista a Rubí

Noves masculinitats

Serveis dedicats a l’erradicació de la violència 
masclista a Rubí

Impacte de la violència masclista al municipi de Rubí

Activitats de sensibilització vers la violència 
masclista al municipi
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Així, en l’àmbit d’actuació i atenció a les violències són diversos 
els serveis que es faciliten des de l’Ajuntament de Rubí, entre 
els quals destaquen:

· Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Rubí (SIAD). 
Ofereix atenció psicològica i jurídica a les dones víctimes de 
violències masclistes.

· Servei ATENPRO impulsat per la Federació Espanyola de Muni-
cipis i gestionat per Creu Roja. Servei de teleassistència mòbil 
que ofereix atenció immediata i seguretat a les dones que han 
patit maltractament i no conviuen amb l’agressor.

· Casa d’urgències recurs municipal de curta estada. Servei per 
a dones empadronades a Rubí que ofereix estada temporal a un 
habitatge segur a dones víctimes de violència masclista, amb 
recolzament de cossos de seguretat.

· Punt de Trobada, gestionat des de Creu Roja és un servei de 
mediació per a famílies amb dificultats relacionals, per a afavo-
rir la relació amb les/els infants i el seu desenvolupament en un 
entorn sa.

Imatge 3.
Campanya d’activitats 

en el marc del dia
internacional contra

 la violència masclista,
2018

Imatge 4.
Punt de Trobada

Font: Ajuntament de Rubí

Font: Ajuntament de Rubí
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Les xifres d’atenció del SIAD relatives als darrers anys, són: 

· 167 atencions realitzades pel servei d’assessorament jurídic
· 212 atencions realitzades pel servei d’assessorament psicològic
· 109 casos nous atesos (respecte l’any anterior) 2018

· 142 atencions realitzades pel servei d’assessorament jurídic
· 286 atencions realitzades pel servei d’assessorament psicològic
· 138 casos nous atesos (respecte l’any anterior)

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Rubí té com a 
objectiu principal la promoció de la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes, així com la lluita contra la discriminació de 
gènere, a través de recursos informatius i assistencials, 
gratuïts i confidencials.

El servei jurídic del SIAD de Rubí té per finalitat assistir jurídica-
ment a les dones empadronades al municipi, a través d’un 
consell orientador davant un problema concret (judicial o extra-
judicial) relacionat sovint amb separacions i divorcis, custodia 
de menors, impagaments de pensions, incompliments del 
règim de visites, modificacions de sentències, liquidacions de 
règims econòmics i davant casos de violència masclista.

El servei d’atenció psicològica és gestionat de manera externa 
per la Fundació AGI. Aquest ofereix teràpia psicològica a dones 
que han patit o pateixen situacions de discriminació i violència 
de gènere en totes les seves vessants. És un servei gratuït i 
confidencial.

A més, compta amb un servei d’atenció grupal per a dones 
creat per a facilitar el vincle comunitari i la sororitat, a través 
d’un espai que afavoreix l’autoconeixement i la confiança, com-
partint experiències i treballant els sentiments en col·lectivitat.

Tal com s’ha exposat anteriorment, Rubí disposa d’un protocol 
d’abordatge a les múltiples formes de violència masclista, 
actualitzat el darrer 2019, en el qual es recullen els diversos 
significats de violències masclistes i les múltiples formes en 
les que es manifesta. A més, fa una revisió al marc legal en què 
es recolza l’abordatge de les violències i els nivells d’interven-
ció a aquestes.

Així doncs, ressalten quatre nivells d’intervenció: la prevenció, 
la detecció, l’atenció i la recuperació. En aquest àmbit, s’expo-
sa el circuit general per a l’abordatge de la violència masclista, 
recollint els quatre nivells esmentats d’intervenció i les princi-
pals agents involucrades.

Informació,
atenció i

orientació
individualitzada

Assessoria
jurídica
general

Atenció
psicològica

Protocol per a
l’abordatge de

la violència masclista
a Rubí
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Actuacions preventives en població que encara no s’han donat 
situacions d’abús, entre la població jove especialment, i amb 
els casos en què ja s’han donat situacions de violència.
Accions de sensibilització per generar canvis i modificacions 
en l’imaginari social que permetin avançar cap a l’eradicació 
de la violència masclista.

Un element molt positiu del protocol d’abordatge a la violència 
masclista és la seva composició visual, que permet la ràpida 
identificació dels aspectes principals d’intervenció i actuació. 
En aquest sentit, es recullen a continuació les agents intervi-
nents, classificades segons nivell d’especificitat i d’atenció a 
les violències masclistes.

Imatge 5.
Circuit per a
l'abordatge

de la violència
masclista a Rubí

DETECCIÓ

ATENCIÓ

RECUPERACIÓ

Identificació d’indicadors de sospita (violència física, sexual, psicològica i econòmica)

RECURSOS ESPECÍFICS
D’ATENCIÓ A DONES RECURSOS SOCIALS

Serveis Socials Bàsics
STPT
EAIA Vallès Occidental
Equipaments juvenils
Serveis per a gent gran

Centres Sanitaris (CAP)
ASSIR (Serveis d’Atenció a la Salut Sexual 
iReproductiva)
Centres de salut mental (CSMA, CSMIJ, CASD, SRC)
Hospitals

Mossos d’Esquadra
Policia Local

Centres d’educació infantil, 
primària i secundària
EAP

Fiscalia
SOJ
ICATER

SIAD

RECURSOS SANITARIS

RECURSOS EDUCATIUSRECURSOS DE SEGURETAT RECURSOS JUDICIALS

DEMANDA DE LA DONA /VALORACIÓ DEL CAS

VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ DE RISCNO URGENT URGENT

SOSPITA DEMANDA 
IMPLICITA

SIAD   TS CAP   SERVEIS SOCIALS/EAIA   MOSSOS/ POLICIA LOCAL

POLICIA LOCAL
MOSSOS D’ESCUADRA

JUDICI RÀPID

SERVEIS
SOCIALS

SIAD

CASA
URGENCIES

CAP
HOSPITAL

DEMANDA EXPLICITA

Facilitar informació i orientació 
per tal que pugui identificar la 
situació de violència i formuli 
demanda d’ajuda.

Convertir la demanda implícita 
en explícita.

Vinculació als serveis 
específics.

Altres serveis en funció 
del cas específic.

Comunicat 
al Jutjat (de 
lesions)

Tràmit denúncia

SIAD
Jurídic
Psicològic

Recursos
d’atenció
a fills/es

Recursos
socials:
Serveis
Socials

Recursos de
seguretat
(GAV)

Recursos
sanitaris

Recursos
judicials

Recursos
d’execució
penal: OAVD
EATP

Recursos
ocupacionals

Recursos
educatius

COORDINACIÓ I SEGUIMENT PER PART DELS SERVEIS INTERVINENTS.

ALTRES RECURSOS
I ENTITATS



Un altre dels elements més positius del Protocol és la designa-
ció específica de les tasques a cada un dels serveis especialit-
zats en violències masclistes, recollint el circuit personalitzat 
de cada un d’aquests serveis d’atenció directa i les seves 
tasques concretes d’actuació.
Concretament, els serveis especialitzats que disposen d’un 
circuit específic i diferenciat són:

· Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

· Serveis Socials

· Serveis Sanitaris (distingeix entre els Centres d’Atenció 
Primària, els Hospitals, el Consorci Sanitari de Terrassa i la 
Mútua de Terrassa)

· Cossos de Seguretat (aplega el Cos de Mossos d’Esquadra i 
la Policia Local)

· Àmbit judicial
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Imatge 6.
Agents

intervinents

Font: Ajuntament de Rubí

Servei Informació
i Atenció a les Dones

Cossos seguretat

Salut

Serveis socials

Judicatura
Fiscalia

Advocacia

Educació

Joventut

Servei primera acollida
Nouvingudes

Programa Salut i Escola

Consulta d’Adolescencia

ASSIR

EAIA
Vallès Occidental

Servei Tècnic de Punt
de Trobada

CSMIJ

CDIAP-DAPSI

CSMA
CASD
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Actuacions
per una Festa Major

lliure de violències
masclistes

Pel que fa als serveis preventius i de detecció, recull l’àmbit 
educatiu com el principal servei, seguit del Programa Salut i 
Escola, la Consulta d’Adolescència, el Servei de Joventut, 
l’ASSIR (Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva), 
l’Oficina d’Atenció a la Diversitat Funcional i el Servei de Prime-
ra Acollida de persones nouvingudes, exposant les principals 
vies de detecció i actuació per a prevenir en les violències mas-
clistes.

A més, d’una banda es dedica un apartat a l’abordatge des de 
serveis d’atenció a persones adultes, contemplant serveis de 
Salut Mental, Centres d’Atenció i Seguiment de les Drogode-
pendències (CASD) i Serveis de Rehabilitació Comunitària 
(SRC). Per altra banda, s’incorporen serveis especialitzats amb 
l’atenció a la infància, de Salut Mental, el Punt de Trobada, 
l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) i els 
Centres de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç 
(CDIAP).

En darrer lloc destaca l’especificació de les intervencions vers 
les violències masclistes segons l’àmbit en què es produeix la 
violència (parella, família, laboral i social i comunitari).

En general, es valora molt positivament l’existència del Protocol 
per a l’abordatge de la violència masclista a Rubí, degut al seu 
extensiu contingut i la incorporació de la transversalitat de 
l’atenció i abordatge a les violències masclistes als diversos 
serveis de l’ens local.

Mancaria però la revisió del llenguatge emprat al llarg del docu-
ment, per tal d’assegurar l’ús del llenguatge no sexista. A més, 
fora bo sintetitzar diversos elements del Protocol, per tal de 
disposar d’un document que faciliti l’abast a persones més 
llunyanes a l’ens local.

L’Ajuntament va elaborar al 2017 una proposta d’actuacions 
per a garantir una Festa Major lliure de violències masclistes a 
l’espai públic, així com les violències lgtbifòbiques. En aquest 
protocol es recullen els principals espais on es poden produir 
les agressions i les principals indicacions per tal d’actuar 
davant una situació d’agressió. A més, es recull l’execució d’un 
dispositiu d’atenció a les dones, el qual realitzaria l’acompan-
yament necessari davant una agressió.
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Campanya
Respecta’m,

No és No!

Aquesta campanya s’emmarca en el context de la Festa Major, 
i es basa en la sensibilització al voltant de les agressions sexis-
tes, físiques o no, i els principals espais d’atenció al respecte. 
Aquests són:

· SIAD de Rubí

· Consultoria jove sexual i de parella

· Punt Jove LGTBI+

A més, s’ha treballat conjuntament amb el Centre Jove d’Aten-
ció a les Sexualitats (CJAS) de manera anual, per a l’elaboració 
de fluxogrames d’actuació en el marc de la campanya.

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Rubí 
ofereix atenció virtual i presencial. Els darrers anys, des del 
SIAD i en relació amb les violències masclistes, s’han realitzat 
les següents intervencions:

En referència a les atencions realitzades des del SIAD de Rubí 
es recull que del 2017 al 2018 aquestes han augmentat, fins 
a 1263. En aquest sentit, també han augmentat el nombre de 
dones ateses, passant de 322 a 480.

b) Impacte
de la violència

masclista a Rubí

Gràfic 4.
Atencions

realitzades
per SIAD Rubí

2017 2018

1.072

1.263

322
480

ATENCIONS REALITZADES           DONES ATESES
Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria del SIAD
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Tal com s’observa a l’anterior taula, les principals consultes 
realitzades al SIAD esdevenen de situacions de violència en la 
seva majoria, sobretot al 2017, en què el percentatge d’aques-
tes és 86%. Per contra, al 2018 augmenta el nombre de consul-
tes jurídiques, passant a ser el 35% del total.

En darrer lloc, destaca l’absència de consultes de caràcter 
laboral, de salut, formatives i d’altres tipologies.

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria del SIAD

2017 2018

1 Del 2017 al 2018 s’ha 
emprat una altra metodologia 

de recollida de dades, 
element que dificulta l’anàlisi 

comparatiu entre tots dos 
anys. Les dades del 2017 
representen les atencions 
realitzades i les del 2018 
representen el nombre de 

dones ateses.

Taula 6.
Àrea de les

consultes1

Taula 7.
Edat de les

persones
ateses

LABORAL

SALUT

SERVEIS SOCIALS

VIOLÈNCIA

JURÍDIC

FORMACIÓ/ ACTIVITATS

ALTRES

TOTAL

-

-

-

924

148

.

.

1.072

-

-

-

313

167

.

.

480

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria del SIAD

2017 2018

DE 0 A 12 ANYS

DE 13 A 18 ANYS

DE 19 A 29 ANYS

DE 30 A 45 ANYS

DE 46 A 65 ANYS

DE 66 A 80 ANYS

MÉS DE 80 ANYS

TOTAL

-

11

56

145

92

18

0

322

7

12

73

213

164

16

2

487
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Pel que fa a les edats de les persones ateses, destaca que de 
totes les edats només hi ha 5 nens atesos, de 0 a 12 anys al 
2018. La resta de persones ateses són nenes i dones, la majo-
ria de les quals s’ubica a la franja d’edats compreses per 30 – 
45 anys, tant al 2017 com al 2018 (45% i 44%, respectiva-
ment).

Ressalta una diversitat similar en les edats de les atencions 
realitzades, tot i que només al 2018 s’han realitzat atencions a 
menors de 12 anys. Aquestes han sigut en un 71% dels casos 
a nens i el 29% restants a nenes.

En relació amb les atencions realitzades des del servei psicolò-
gic, la següent taula recull les dades del 2018:

Sobre les actuacions realitzades pel Servei Psicològic, s’obser-
va un augment de nombre d’expedients oberts, els quals junta-
ment amb els d’anteriors anys, fan una suma total de 313 
expedients actius al 2018, en comparació amb els 223 oberts 
de l’any anterior.

S’observa en comprar amb les atencions realitzades des del 
SIAD al 2018 un major nombre també de visites concertades, 
sent aquest 1597 al servei psicològic i 1263 al SIAD.

2018

DE 13 A 18 ANYS

DE 19 A 29 ANYS

DE 30 A 45 ANYS

DE 46 A 65 ANYS

DE 66 A 80 ANYS

4%

15%

47%

29%

5%

Taula 8.
Atencions

realitzades pel Servei
Psicològic de les Dones

de Rubí

Taula 9.
Edat de les

dones ateses pel
 Servei Psicològic

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria del l’AGI

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria del l’AGI

2017 2018

VISITES CONCERTADES

EXPEDIENTS OBERTS

EXPEDIENTS ANTERIORS

172

112

111

1597

148

165
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En relació amb les edats de les persones ateses pel Servei 
Psicològic, es detecta que la majoria de les persones ateses 
comprenen la franja de 30 a 45 anys (47%), seguida de les 
persones d’entre 46 i 65 anys.

A més a més, hi ha un Servei Psicològic per a infants de famí-
lies que han patit violències. En aquest, al llarg del 2018 s’han 
portat a terme 7 atencions a menors, s’han programat 64 
visites i se’n n’han realitzat un total de 52. Aquestes correspo-
nen en un 79% de casos a nens i el 29% restant a nenes.

Pel que fa a les actuacions realitzades d’urgència, a través dels 
sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en 
situació de violència i per als seus fills i filles, es recull que 
s’han realitzat un total de 5 acollides, a 4 dones i 1 infant, d’un 
temps d’estada de 15 dies. En referència amb les atencions 
especialitzades en situació d’urgència, s’ha atès psicològica-
ment a 6 dones en situacions d’urgència i 1 en situació jurídica 
d’urgència.

Per tal d’aprofundir en l’anàlisi de les dones assistents al SIAD 
seria recomanable conèixer el nombre de dones amb grau de 
discapacitat que han estat ateses des del servei, per tal d’ob-
servar quin tipus de presència tenen aquestes dones en els 
serveis públics, ja que sovint es normalitza la seva problemàti-
ca i s’esdevé d’aquesta una situació d’aïllament.

De cara a una millor aproximació a la situació actual de les 
violències masclistes a Rubí, s’ha portat a terme una sessió 
participativa amb la Comissió de Violències Masclistes del 
municipi, que engloba a tots els serveis prèviament recollits en 
l’àmbit de prevenció i detecció de les violències. Aquesta 
sessió ha permès el reconeixement de les accions transversals 
que s’estan portant a terme des dels diferents serveis, així 
com observar l’impacte del confinament provocat per la pandè-
mia de la Covid-19.

En aquest sentit, el confinament ha comportat una diversitat de 
situacions perjudicials, empitjorant la salut mental de la pobla-
ció, però específicament d’aquelles dones en situació de 
violència masclista (atacs de pànic, ansietat, símptomes 
depressius, patiment...) i moltes de les que ja havien finalitzat 
l’atenció al SIAD han tornat al servei, a causa de la situació. A 
més, el mateix servei manifesta un augment del 9% de casos 
en comparació amb l’anterior any, dinàmica que s’ha reproduït 
també a escala estatal.
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Un altre dels altres elements que més s’ha detectat a través de 
la sessió participativa de treball és l’augment de precarització 
econòmica de les dones, arran de tots els canvis que ha supo-
sat la Covid-19 i els precedents de l’anterior crisi econòmica.

Destaca que en general, s’ha detectat una major invisibilització 
de les violències, acompanyades d’una major lentitud en la 
seva atenció. Tot i això, ressalta positivament l’adaptació de 
tots els serveis a la situació de confinament i de reducció de la 
mobilitat, que ha suposat una major assistència telefònica que 
presencial, element que també dificulta les actuacions.

Malgrat tot, s’ha manifestat una dificultat de donar sortida a 
dones en situació de violències masclistes, a causa de la 
manca de recursos previs, situació que s’ha vist agreujada 
arran de l’estat d’alarma provocat per la Covid-19. A més, la 
por al contagi del coronavirus ha significat un hàndicap a l’hora 
d’accedir a les cases d’emergència.

En relació amb les actuacions per part de la Policia Local, s’ha 
recollit a través de la comissió de treball la manca de recursos 
humans per a abordar les violències masclistes, a causa de la 
dissolució de l’anterior equip dedicat. A més, es detecten man-
cances formatives al voltant de les violències masclistes, tot i 
que és voluntat del cos incrementar revertir aquesta situació.

Pel que fa al Grup d’Atenció a les Víctimes (GAV) la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra, destaca positivament el 
desenvolupament d’accions preventives arran de la situació de 
confinament. Aquestes consistiren en la realització de trucades 
a les dones supervivents de violències masclistes, sobretot 
aquelles amb un risc major per la convivència amb l’agressor. 
Així, es van efectuar al voltant de 200 trucades i davant la 
detecció de situacions sospitoses de violències masclistes 
s’enviava una patrulla policial al domicili.

A més, es manifesta el seguiment de les detencions dels agres-
sors, tot i que la forma de passar a disposició judicial es veu 
modificada, així com la manera d’arribar a la persona supervi-
vent de violència masclista. Això i tot, s’exposa que les denún-
cies van disminuir un 50% durant l’estat d’alarma. En aquest 
sentit, destaca que la situació de confinament ha transformat 
les violències masclistes patides, sobretot en els casos de les 
dones que no convivien amb els agressors. Es destaca algun 
cas en què no s’ha pogut detenir a l’agressor i ha sigut la dona 
la qual ha hagut de tancar-se en cases d’acollida d’urgència.
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Les principals activitats de sensibilització de les violències 
masclistes realitzades aquest darrer 2019 a la ciutat de Rubí, 
orientades a la ciutadania del municipi s’han realitzat entorn 
les dates commemoratives del 8 de març i el 25 de novembre 
en la seva majoria.

En aquest sentit, destaca la realització dels actes centrats en 
el 8M, que aplegaven un total de 26 activitats, a més de la 
lectura del manifest. Aquests es dediquen més a la sensibilitza-
ció de les desigualtats entre dones i homes i les contribucions 
de les dones al llarg de la història que no pas a la sensibilitza-
ció específica vers les violències masclistes.

Això i tot destaquen els Grups GAM -Grup d’ajuda mútua-, en 
què es treballen els conceptes d’apoderament i superació vers 
les violències masclistes. A través de diversos tallers es dedica 
l’atenció a l’autoestima, la intel·ligència emocional, l’assertivi-
tat, el creixement personal, la vivència i desmitificació del cos, 
les tècniques de relaxació pel control de l’estrès i l’ansietat i la 
superació del dol.

En aquest sentit, van realitzar-se diverses xerrades a la ciutada-
nia de Rubí, relacionades amb l’amor romàntic el qual està 
directament relacionat amb les violències masclistes.

En el marc del dia 25 de novembre, Dia internacional contra la 
violència masclista, també es realitzaren activitats i es va realit-
zar la lectura del manifest, incorporant una intèrpret en 
llenguatge de signes, element molt positiu a destacar. Es recu-
llen a continuació les principals activitats programades relacio-
nades amb l’erradicació de les violències masclistes, tot i que 
mancaria la relació de persones participants en aquestes.

c) Activitats de
sensibilització

vers la viòlencia
masclista
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- Acte de lectura del manifest pel 8 de març, Dia Internacional de 
les Dones

- Exposició sobre drets sexuals a l’Índia

- Xerrada sobre dones en el món educatiu

- El castell de les princeses lliures

- Exposició: vida

- Conferència sobre migració i feminisme

- Xerrada: el valor de cuidar

- Vermut musical FemPop

Taula 10.
Activitats de

sensibilització
realitzades,

2019

8 DE MARÇ ACTIVITAT

ACTIVITAT

ACTIVITAT

25  DE NOVEMBRE

AL LLARG DE L’ANY

- Acte de lectura del manifest pel 25 de novembre, Dia Interna-
cional per a l’eliminació de la violència envers les dones

- Taller de defensa personal

- Selecció bibliogràfica de llibres

- Exposició: no més violència contra les dones

- Taller: dir no sense culpa

- Activitat familiar: no és no

- Xerrada: impacte de la violència en els fills i les filles

- Xerrada: violència psicològica en la parella

- Conferència “El cas Alcàsser i la construcció del terror sexual”

- Monòleg “No solo duelen los golpes”

- Curs “Nenes i nens que pateixen la violència de gènere en la 
parella”

- Tallers de relacions igualitàries i sense violència entre noies i 
nois joves

- Tallers amb el grup d’Ajuda Mútua (GAM) octubre – desembre

- Tècniques de relaxació i control de l’ansietat

- Taller cos-ment obert a totes les dones del municipi: com les 
emocions afecten la teva salut

- Taller teatralitzat “Relacions igualitàries (“Ella puta, ell el puto 
amo”)

- Separació

- Comunicació assertiva

- Autoestima

- Mites i llegendes de cavallers salvadors i damisel·les per salvar

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria del Servei d’Igualtat



5. DIAGNOSI
DE GÈNERE

37 II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

- Taller de defensa personal
- Lectura del manifest 
- Selecció bibliogràfica de llibres
- Exposició: no més violència contra les dones 
- Taller: Dir no sense culpa 
- Activitat familiar: no és no
- Xerrada: impacte de la violència en els filles i les filles 
- Xerrada: violència psicològica en la parella

Pel que fa a les campanyes realitzades al llarg del 2018, desta-
ca la participació conjunta de diverses entitats per a visibilitzar 
la violència vers les dones. En aquest sentit, són diverses les 
activitats organitzades al voltant de la jornada del Dia contra la 
violència masclista.

El terme noves masculinitats, masculinitats dissidents o alter-
natives, es refereix al rebuig al model tradicional de masculini-
tat hegemònica que beu d’una societat androcèntrica i patriar-
cal. Aquest fet implica avançar cap a una societat que es 
desenvolupa sense rols de gènere binaris i establerts, deixant 
enrere el paper que fins a l’actualitat han representat els 
homes cisgènere i heterosexuals. Una societat en la que no hi 
té cabuda la violència masclista ni la lgtbifòbia.

En aquest sentit, destaquen les activitats realitzades al voltant 
del 8 de març en relació amb les noves masculinitats, a través 
de xerrades sobre els nous rols per a una convivència en igual-
tat. Això i tot, degut a la importància de sensibilitzar als homes 
en les masculinitats alternatives mancarà incorporar més 
accions al present Pla que tinguin per objecte la reflexió entorn 
als privilegis dels homes cisgèneres i heterosexuals, així com 

Taula 11.
Activitats de

sensibilització
realitzades,

2018

Imatge 7.
Acte de lectura

del manifest
del 25 N
de 2019

25 DE NOVEMBRE ACTIVITAT

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria del Servei d’Igualtat

Font: Servei d’Igualtat

d) Noves
masculinitats
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els comportaments masclistes i les situacions de poder que es 
segueixen donant als diferents àmbits de la societat. Reflexio-
nar entorn les diverses maneres de viure la masculinitat, 
permetrà avançar cap a una societat més igualitària i lliure de 
violències masclistes.

En darrer lloc, destaca molt positivament la iniciativa de l’EAIA 
manifestada a la sessió participativa de la Comissió de violèn-
cies masclistes, facilitant als homes amb antecedents de 
violència masclista el telèfon per a homes agressors i d’altres 
materials per a no desenvolupar conductes agressives vers les 
dones.

La tercera línia estratègica es dedica a l’anàlisi dels espais i 
serveis del municipi que vetllen per a la promoció i desenvolu-
pament de la vida digna, segons les diverses circumstàncies 
personals que es poden donar i el cicle de vida.

En aquest sentit, s’aposta per un model de ciutat inclusiva, que 
no separa el gènere de l’anàlisi, sent un dels principals factors 
d’impacte en les condicions de vida de les persones. Per 
aquest motiu es fa èmfasi en la incorporació transversal del 
gènere en els diversos àmbits de la vida, com el benestar, els 
esports, la salut i el disseny de les ciutats, sent els principals 
elements que determinen la qualitat de vida de les persones.

Concretament, la tercera línia estratègica analitza:

Benestar Social

Disseny de la ciutat

Salut

Esports

Altres capacitats

Acollida i convivència de persones migrades

Acció Comunitària

Cooperació per la pau i drets humans

La necessitat de la perspectiva de la interseccionalitat

a

b

c

d

e

f

g

h

i

LÍNIA ESTRATÈGICA 3.
DRETS I QUALITAT

DE VIDA
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Els Serveis Socials de Rubí tenen per objectiu afavorir l’autono-
mia personal i el suport a la dependència, millorant la qualitat 
de vida personal, familiar i de grup, a les relacions socials i 
interpersonals. Aquests s’adrecen majoritàriament a la preven-
ció de situacions de risc, vulnerabilitat i dependència.

A Rubí, els Serveis Socials s’ubiquen a l’Àrea de Drets Socials, 
en què també s’hi troben els Serveis de Salut Pública, el Servei 
de Programes Sectorials i el Servei d’Habitatge.

Els principals serveis socials bàsics d’atenció ciutadana són:

· Serveis de Primera Acollida 

· Atenció a la dependència i l’autonomia personal 

· Atenció a la infància i l’adolescència 

· Atenció a la gent gran 
· Prestacions en habitatge i drets energètics 
· Atenció a persones en situació d’urgència i emergència social

A més, ofereixen diverses prestacions a la ciutadania (de 
serveis, econòmiques i tecnològiques), per tal d’assegurar el 
dret a les persones a una vida digna, en totes les etapes de la 
seva vida: 

· Atenció a les necessitats bàsiques: lots d'aliments i "kits" 
d'alimentació i higiene 

· Atenció a les necessitats bàsiques: servei de menjador social 

· Renda garantida de ciutadania: informació i establiment i 
seguiment del “Pla de millora" 

· Atenció i acompanyament a persones amb discapacitat i 
tràmit de recursos 

· Servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat 

· Servei d’ajuda a domicili (SAD) 

· Derivació a serveis d’atenció i acolliment d’urgència a dones 
víctimes de violència de gènere 

· Informació, orientació i derivació a serveis i programes de 
tipus laboral i formatiu 

· Ajuts econòmics d’urgència social: accés o manteniment de 
l’habitatge habitual i/o ajuts derivats 

· Ajuts econòmics d’urgència social: salut i atenció sanitària

· Ajuts econòmics d’urgència social: desplaçaments habituals 
per a formació o assistència sanitària

· Ajuts econòmics d’urgència social: necessitats bàsiques d’ali-
mentació, higiene i roba i calçat 

· Ajuts econòmics d’urgència social: suport a la integració 
sociolaboral (accés a processos formatius)

a) Benestar
Social
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Concretament, les prestacions, recursos i equipaments que 
s’ofereixen des dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí, 
es recullen els següents:

· Orientació, valoració i elaboració del Pla Individual d’Atenció a 
la Dependència (PIA)

· Servei d’atenció domiciliària

· Servei de teleassistència / telealarma 

· Prestació econòmica per cuidador no professional 

· Centres residencials 

· Centres de dia 

· Servei de transport adaptat per a la gent gran

· Serveis i prestacions per als menors de tres anys que acredi-
tin situació de dependència

· Projecte d’atenció i seguiment de les persones grans en risc 
social 

· Servei d’atenció domiciliària 

· Servei de teleassistència / telealarma 

· Habitatges tutelats 

· Ajudes tècniques 

· Ajut econòmic per al menjador de gent gran 

· Servei de prevenció de les situacions de dependència i de 
promoció de l'autonomia personal 

· Centres residencials 

· Centres de dia 

· Programa Respir 

· Allotjament temporal d’urgència per a gent gran sense recur-
sos

· Ajuts econòmics socioeducatius als infants 

· Ajuts individuals de menjador escolar 

· Bonificació del preu públic mensual de les escoles bressol 
municipals

· Servei d’ajuda domiciliària

· Activitats socioeducatives i de lleure en període escolar i en 
període de vacances escolars: casals diaris, casals de vacan-
ces, centres oberts, estudi assistit, etc. 

· Derivacions a recursos d’atenció: materno-infantil, aules de 
reforç escolar, sociolaboral, etc. 

· Derivació a serveis d’atenció psicològica i teràpia familiars

Atenció
a la dependència

i l’autonomia
personal

Servei d’Atenció
a la Gent Gran

i a la Dependència

Atenció
a la infància

i l’adolescència
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· Ajuts econòmics per a l’accés o manteniment de l’habitatge 
habitual 

· Ajuts econòmics per al manteniment de subministraments 
bàsics: aigua, llum i gas 

· Ajuts econòmics per a l’eliminació de barreres arquitectòni-
ques i millora de l’habitatge 

· Informes d’exclusió residencial de la Llei 24/2015: lloguer 
social i talls de subministraments 

· Informació, orientació i elaboració d’informes socials en 
relació a l’habitatge 

· Neteges de xoc en situacions d’insalubritat 

· Allotjament temporal d’urgència

· Desatenció i maltractaments de menors d’edat, gent gran i 
persones amb discapacitat intel·lectual. 

· Dones víctimes de violència masclista.

· Persones que han perdut sobtadament l'allotjament i no 
disposen de recursos propis per buscar-ne un de nou. 

· Persones sense recursos econòmics i que necessiten ajuda 
per cobrir les necessitats bàsiques de forma immediata.

Prestacions
en habitatge

i drets energètics

Atenció
a persones en

situacions d’urgència
i emergència social

Al llarg del 2019, des dels Serveis Socials s’ha atès a un total 
de 8091 persones, el 70% de les quals ha estat atesa pels 
equips bàsics d’atenció social. El percentatge de persones 
usuàries dels Serveis Socials correspon a l’11% de la població 
total del municipi. No es disposa de la informació desagregada 
per sexes.

SALUT I DROGODEPENDÈNCIES

MANCANCES SOCIALS

DISCAPACITATS

ECONÒMIQUES

LABORALS

HABITATGE

SOSPITA DE MALTRACTAMENT

APRENENTATGE

ALTRES

25%

23%

12%

11%

9%

7%

5%

5%

3%

Font: elaboració pròpia a través de la Memòria de Serveis Socials (2019)
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(25%): Alcoholisme, consum de drogues, ludopatia, malalties 
d’alt risc, malalties degeneratives i demències, malalties 
físiques cròniques i transitòries, salut mental i malalties greus, 
entre d’altres.

(23%): Aïllament físic, conductes socials i delictives, dificultats 
d’integració social, dificultats relacionals, indicis de trastorns 
mentals, indigència, manca d’autonomia personal, rebuig 
social i victimització, entre d’altres.

(12%): Mobilitat reduïda, necessitat de 3a persona i discapaci-
tat física, psíquica o sensorial, entre d’altres.

(11%): Administració deficient, deutes, ingressos insuficients i 
manca d’ingressos, entre d’altres.

(9%): Activitats marginals, atur amb subsidi i sense subsidi, 
recerca d’oportunitats laborals, inadaptació laboral, manca de 
formació i orientació laboral, prestació d’atur, temporades, 
treball esporàdic i treball submergit, entre d’altres.

(7%): Amuntegaments, barraquisme, desnonaments, habitatge 
deficient, manca d’habitatge i manca de serveis i subministra-
ments, entre d’altres.

(5%): Ingrés d’urgència per maltractament, maltractament i 
abús sexual, violència econòmica, violència física, violència 
psíquica i negligència i abandonament de la gent gran o 
d’infants, entre d’altres

(5%): Absentisme escolar, analfabetisme, dificultats d’aprenen-
tatge escolar, obligatòria inacabada i inadaptació escolar, entre 
d’altres.

(3%): Problemes legals d’estrangeria, entre d’altres.

Salut i
drogodependències

Mancances
socials

Discapacitats

Econòmiques

Laborals

Habitatge

Sospita de
maltractament

Aprenentatge

Altres

Tal com s’observa a l’anterior gràfic, les problemàtiques ateses 
són diverses, sent majoritàries les intervencions en salut i 
drogodependències (25%) i en relació amb les mancances 
socials (23%). S’exposa a continuació més informació referent 
als diversos àmbits d’actuació:
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En relació amb les dades relatives als Serveis Socials Centrals, 
es recullen aquestes xifres al llarg del 2019:

8000 entrevistes realitzades per el conjunt de professionals 
dels Serveis Socials de Rubí.

S’han tramitat 220 propostes al Servei d’Immigració de la 
Generalitat, amb 207 resolucions favorables.

· 85 informes d’adequació d’habitatge per reagrupament

· 108 informes per arrelament

· 2 informes per integració social

· 12 informes d’adequació d’habitatge per renovació de reagru-
pament

La Generalitat de Catalunya ha enviat a l’Ajuntament de Rubí un 
total de 862 Resolucions de Grau. A més, s’han realitzat un 
total de 685 Plans Individuals d’Atenció de la Llei de la Depen-
dència.

· 336 resolucions de Grau 1

· 342 resolucions de Grau 2

· 184 resolucions de Grau 3

Servei de
Primera Acollida

Atenció a la
immigració

Atenció a la
dependència

Tal com s’observa a l’anterior taula, la majoria de resolucions 
realitzades corresponen a persones cuidadores no professio-
nals, seguides del Servei d’Atenció Domiciliari. És a dir, la 
majoria de recursos acordats corresponen en major mesura a 
Plans associats al propi domicili de la persona dependent.

Taula 12.
Recursos acordats

en els Plans
Individuals d'Atenció

a la llei de
la Dependència

GRAU 1RECURSOS ACORDATS EN ELS PIAS TRAMITATS GRAU 2 GRAU 3 TOTAL

SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI

CENTRE DE DIA

PRESTACIÓ VINCULADA A RESDÈNCIA

PRESTACIÓ VINCULADA A CENTRE DE DIA

PRESTACIÓ VINCULADA A SERVICI 
D’ATENCIÓ A DOMICILI

CURES PER PERSONAL NO PROFESSIONAL

115

10

0

1

1

115

0

139

0

56

1

310

119

29

17

7

43

14

20

2

277

53

37

10

Font: elaboració pròpia a través de la Memòria de Serveis Socials (2019)
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Pel que fa a les dades relatives directament al Servei d’Atenció 
a Domicili (SAD), aquest és realitzat per part de Suara Coopera-
tiva. S’exposen a continuació les principals dades referents al 
servei:

Tal com s’observa a l’anterior taula, la majoria de persones 
usuàries del Servei d’Atenció Domiciliaria ho són en clau del 
SAD PIA. Destaca que la memòria no recull les dades desagre-
gades per sexe, element que dificulta l’anàlisi des de la pers-
pectiva de gènere. Això i tot, recullen que el 70% de les perso-
nes ateses des del SAD són dones.

Sobre els recursos econòmics, la memòria de Serveis Socials 
del 2019 recull que el pressupost del servei l’any 2019 fou de 
4.608.967,14 euros, els quals suposen un 6,5% del pressu-
post municipal. D’aquests, s’ha destinat un total de 
354.900,05 euros en ajuts econòmics directes a les persones.

A banda cal ressaltar el Pla d’Atenció Integral a les persones 
amb diversitat funcional i de l’Oficina d’Atenció a la Diversitat 
Funcional, sent punts de referència en l’atenció, informació i 
assessorament a les persones amb discapacitat i les seves 
famílies. Aquest punt es desenvolupa de manera extensa a 
l’apartat dedicat a les capacitats diverses.

En darrer lloc, pel que fa a la Memòria de Serveis Socials, tal 
com s’ha esmentat anteriorment, no disposa de dades gene-
rals desagregades per sexe, sinó algun percentatge puntual 
relatiu a les dones usuàries del servei en qüestió. De cara a les 
accions del present Pla es recomana abordar aquest fet, per tal 
de facilitar l’anàlisi des de la perspectiva de gènere. A més, 
convindria abordar el llenguatge emprat, el qual és principal-
ment masculí genèric, per tal de garantir-ne l’ús no sexista.

Taula 13.
Dades generals

del SAD

PERSONES USUÀRIES DEL SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI

PERSONES USUÀRIES SAD PIA 

PERSONES USUÀRIES SAD SOCIAL

TOTAL

822

28

850

Font: elaboració pròpia a través de la Memòria de Serveis Socials (2019)
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El disseny de la ciutat i l’urbanisme dels municipis té un impac-
te directe en la vida quotidiana de les persones que l’habiten. 
Així, es converteix en indispensable la incorporació de la pers-
pectiva de gènere en el disseny dels espais públics, el que 
implica tenir en compte els diversos usos que se’n fan dels 
mateixos des de la diversitat de les persones que els utilitzen.

Des de l’Ajuntament de Rubí, al Pla de Mandat del 2015-2019 
s’impulsa un projecte estratègic anomenat Fem Barri, que recull 
l’actuació integral a tres zones de la ciutat: Les Torres, 
Vint-i-cinc de Setembre i Ca n’Oriol. Aquest, té per objectiu 
garantir la millora de la cohesió i la inclusió social dels barris, 
mitjançant les accions comunitàries que impulsin les relacions 
socials i la cooperació.

El servei de Dinamització Comunitària actualment està confor-
mat també pel barri del Pinar, sent 4 en total. Aquest està coor-
dinat des de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania i està format per dues 
tècniques.

Destaca positivament la transversalitat d’elaboració de 
l’esmentat projecte amb el Servei d’Igualtat, acostant les políti-
ques d’igualtat als barris i fent pedagogia de proximitat amb 
campanyes específiques i accions ajustades a la realitat detec-
tada d’inclusió, des de la perspectiva de gènere. En aquest 
sentit, s’han desenvolupat tallers puntuals de dinamització per 
les dones dels barris per tal d’impulsar la proximitat entre els 
serveis municipals i la població dels barris:

· Tallers d’apoderament de les dones
· Veu i expressió
· Hipopressius
· Cuina
· Art floral
· Autoestima

Tot i la valoració positiva d’aquests tallers, mancaria l’assoli-
ment d’una continuïtat al llarg de l’any, un eix de treball estable 
que es formalitzi en un treball significatiu en quant a les políti-
ques de gènere. 

Entre les accions realitzades per a la cohesió social i el foment 
de la convivència, destaca la incorporació d’un projecte d’aten-
ció a la desigualtat de gènere, el qual consistí en un taller de 
costura per a dones en situació de vulnerabilitat al barri del 
Pinar i la participació a l’acte en el marc del Dia Internacional

b) Disseny
de la ciutat
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contra les violències masclistes. En aquesta hi van participar 
dones de diverses edats, compreses en la seva majoria entre 
30-65 anys (67%) i 16-29 anys (33%).

A més, destaca que les actuacions han sigut planificades des 
del llenguatge no sexista, element positiu a ressaltar, i s’han 
desagregat les dades per sexe en les xifres de participació.

De cara a les accions del present Pla es recomana incorporar la 
planificació d’una marxa exploratòria pel municipi, amb la inten-
ció d’observar l’espai públic des de la perspectiva de gènere, i 
detectar la percepció de seguretat de les dones rubinenques a 
la ciutat, les instal·lacions i el medi ambient. D’aquesta manera 
es podran planificar accions o millores dels equipaments 
públics i l’urbanisme municipal, tenint en compte la percepció 
de les dones del municipi i deslligant-lo del disseny androcèn-
tric tradicional.

La definició de salut promocionada des de l’Organització Mun-
dial de la Salut, l’OMS, es refereix a un estat de complet benes-
tar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afectacions 
o malalties. Aquesta definició implica incorporar l’anàlisi de les 
desigualtats de classe i de gènere en la conceptualització de la 
salut, per observar de quina manera tenen impacte aquestes 
desigualtats.

Aplicant la perspectiva de gènere a la salut, són diversos els 
estudis que recullen que tot i que les dones tenen una major 
esperança de vida que els homes, gaudeixen d’una pitjor salut. 
Aquest fet s’explica per la tradicional distribució del treball, que 
comporta una càrrega extraordinària de treball en les dones, 
assumint majoritàriament les tasques domèstiques i de cures. 
A més a més, s’involucren diversos factors econòmics fruit de 
la distribució desigual del treball, la bretxa salarial i fins i tot els 
casos de violències masclistes, que tenen un impacte directe 
en la salut integral de les dones.

A tota aquesta casuística, cal afegir la vessant androcèntrica 
de la investigació científica i mèdica, que fins ara ha basat en 
les característiques del sexe masculí la majoria dels estudis 
científics, fins i tot aquells que afecten directament a les 
dones. Així, els estudis centrats en les dones ho són específi-
cament en la salut reproductiva i la resta en queden exclosos, 
fet que comporta un desconeixement i menor atenció a les 
malalties predominantment femenines i una major atenció a les 
malalties que afecten majoritàriament als homes.

c) Salut des de
la perspectiva

de gènere
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Pel que fa al servei de Salut Pública de Rubí, aquest pertany a 
l’Àrea de Drets Socials de l’ens local, i comparteix àrea amb 
Serveis Socials, el Servei de Programes Sectorials i el Servei 
d’Habitatge. D’entre els serveis que s’ofereixen des d’aquest 
departament destaquen els següents:

· Protecció de la salut (que recull la sanitat ambiental, la segu-
retat alimentària i els tatuatges i pírcings).

· Consells de salut (alimentació saludable, prevenció del taba-
quisme, activitat física i prevenció del càncer de còlon, entre 
d’altres).

· Educació per la salut (amb accions educatives i activitats per 
promocionar la salut, com el Dia Mundial de la Salut, el Dia 
Mundial sense Tabac, el Dia Mundial de lluita contra el càncer i 
el Dia Mundial de lluita contra la SIDA).

· A més, actualment consta d’un espai virtual dedicat íntegra-
ment al coronavirus, que recull les novetats al respecte i les 
informacions d’interès.

Pel que fa als principals equipaments i serveis sanitaris de 
caràcter públic disponibles a Rubí, en destaquen:

· Centre d’Atenció Primària Mútua
· Centre d’Atenció Primària d’Anton de Borja
· Centre d’Atenció Primària Sant Genís

Equipaments
i Serveis Sanitaris

de Rubí

RUBÍ CONSTA DE TRES CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA:

SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA DE RUBÍ

· Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) 
· Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) 
· Centre d’Atenció i Seguiment de drogodependències (CASD)

RUBÍ CONSTA D’UN CENTRE DE SALUT MENTAL

· Hospital Universitari Mútua de Terrassa 
· Hospital de Terrassa

SÓN DOS ELS HOSPITALS DE REFERÈNCIA
DE LA CIUTADANIA DE RUBÍ, UBICATS A TERRASSA:
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En relació amb la informació específica relativa a les dones de 
Rubí, destaca l’Informe d’Indicadors de Salut del municipi, que 
recull les dades relacionades amb la salut de la ciutadania de 
Rubí. En aquest es realitza l’anàlisi de diversos elements: 
evolució i estructura de la població, salut reproductiva, mortali-
tat, morbiditat i accidents de trànsit. Destaca positivament que 
les dades extretes són desagregades per sexe, element que 
permet observar les diferències entre les dones i els homes del 
municipi i les diverses casuístiques.

En termes específics de salut reproductiva, es recullen a conti-
nuació les principals dades extretes de l’esmentat informe del 
2019, que recull informació de fins el 2017:

En relació amb la taxa de fecunditat de les dones de Rubí, 
destaca un decreixement progressiu a partir del 2006-2007, 
sent la màxima davallada al 2014-2015, sent 41,90 els naixe-
ments per cada 1000 dones en edat fèrtil, és a dir, de 15 a 49 
anys. Ressalta que l’últim període analitzat (2016-2017) indica-
va un augment d’aquesta taxa, element que caldrà anar obser-
vant els propers anys.

Gràfic 6.
Evolució de la taxa

general de fecunditat
(dones de

15 a 49 anys)

Gràfic 7.
Evolució de les taxes

específiques d’embaràs
dels grups joves
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Font: elaboració pròpia a partir de l’informe d’Indicadors de Salut Local de Rubí
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En referència a l’evolució de les taxes específiques d’embaràs 
de les dones joves, s’observa que d’entre els 12 als 19 anys, 
es manté força estable al llarg dels anys, sent el 2004-2005 la 
franja més elevada (18,4 embarassos per cada 1000 joves de 
12 a 19 anys). A banda, ressalta una disminució de la taxa a 
partir del 2014, que va disminuint lleugerament, situant-se al 
darrer període analitzat (2016-2017) en els 9,6 embarassos 
per cada 1000 dones de 12 a 19 anys.

Pel que fa a les dones d’entre 20 i 24 anys, ressalta la franja 
del 2008-2009, en què la taxa d’embaràs és la major de tot el 
període analitzat. Concretament, la taxa indica 77,2 embaras-
sos per cada 1000 joves d’entre 20 i 24. A partir d’aquest any 
la taxa disminueix considerablement fins al període 
2016-2017, en què torna a augmentar fins al 60,3.

Sobre l’evolució de les taxes específiques d’embarassos en 
edats tardanes, s’observa un augment progressiu des del 
primer any analitzat (2002) fins al darrer (2017), situant-se 
aquest últim en 20,2 embarassos per cada 1000 dones de 40 
a 44 anys. Per contra, la taxa específica d’embarassos en les 
dones majors de 45 anys es mantenen en tot el període analit-
zat, sent el darrer període de 0,2 per cada 1000 dones majors 
de 45 anys.

DE 40 A 44 ANYS
DE 45 ANYS I MÉS

Gràfic 8.
Evolució de les taxes

específiques d’embarassos
en edats tardanes

Gràfic 9.
Evolució de la taxa

general d’IVE
(dones de 15

a 44 anys)

2002-03 | 2004-05 | 2006-07 | 2008-09 | 2010-11 | 2012-13 | 2014-15 | 2016-17

20

15

10

5

0

11

14,9 15,1 16,5
17,9 17,2

20,2

12,7

Font: elaboració pròpia a partir de l’informe d’Indicadors de Salut Local de Rubí

2002-03 | 2004-05 | 2006-07 | 2008-09 | 2010-11 | 2012-13 | 2014-15 | 2016-17

20

15

10

5

0

9,55
10,55

14,45 13,35 13,85
12,10 13,10

8,70

Font: elaboració pròpia a partir de l’informe d’Indicadors de Salut Local de Rubí



5. DIAGNOSI
DE GÈNERE

50 II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

Sobre l’evolució de les taxes específiques d’Interrupció Volun-
tària de l’Embaràs en dones joves, s’observa un augment 
gradual d’aquesta en les dones de 20 a 24 anys. Això i tot, el 
període del 2008-2009 aquesta és més pronunciada, sent 
24,6 interrupcions per cada 1000 dones en aquesta edat.

Per contra, entre les joves menors de 19 anys, es recull un 
descens de la taxa específica d’IVE, tot i haver-hi també un 
repunt del 2008 al 2009, sent aquesta de 10,8 per cada 1000 
dones de 12 a 19 anys. Això i tot, ressalta que la menor taxa 
d’IVE es recull en l’últim període analitzat (2016-2017), sent 
aquesta de 6,5 per cada 1000 joves en aquesta edat.

Pel que fa a les activitats realitzades des del Servei de Salut 
Pública, amb qüestions d’igualtat, destaca el desenvolupament 
anual d’accions adreçades a la comunitat i als centres educa-
tius. S’exposa a continuació un recull de les més recents:

En relació amb l’evolució de la taxa general d’Interrupció Volun-
tària de l’Embaràs, s’observa un augment del període del 
2002-2003 al 2008-2009, any a partir del qual aquesta és de 
14,45 per cada 1000 dones en edat fèrtil (de 15 a 49 anys). A 
partir d’aquest període la taxa disminueix lleugerament, mante-
nint-se estable i propera a aquesta. Al darrer període amb 
dades es situava al 13,1 per cada 1000 dones en edat fèrtil.

Accions adreçades a la comunitat:

· Tallers sexuals al materno-infantil (2 intervencions a 10 
dones)

Accions adreçades als centres educatius

· Tallers sobre relacions sexuals als cursos de 3r i 4t d’ESO 
(180 alumnes)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’informe d’Indicadors de Salut Local de Rubí
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específiques d’IVE
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· Tallers de prevenció de l’assetjament escolar a primària a 6è 
de primària (102 alumnes)

· Tallers de competències personals als cursos de 2n ESO, 
PQPI-PTT (156 alumnes)

· Taller teatralitzat: Pq no em contestes? als cursos de 3r i 4t 
d’ESO (278 alumnes)

Accions adreçades als centres educatius

· Tallers sobre relacions sexuals als cursos de 3r i 4t d’ESO (90 
alumnes)

2018

Accions adreçades a la comunitat

· Tallers sexuals al materno-infantil de Càritas (2 intervencions 
a 10 dones)

Accions adreçades als centres educatius

· Tallers sobre relacions sexuals als cursos de 3r i 4t d’ESO 
(180 alumnes)

· Taller de comunicació i educació emocional a 2n d’ESO (59 
alumnes)

2017

Accions adreçades a la comunitat

· Taller sobre relacions sexuals a dones nouvingudes (grups 
d’alfabetització): 28 dones

· Tallers sexuals al materno-infantil de Càritas (2 intervencions 
a 10 dones)

Accions adreçades als centres educatius

· Tallers sobre relacions sexuals als cursos de 3r i 4t d’ESO 
(131 alumnes)

· Obra de teatre Que sí Vida!! a 4t d’ESO, sobre el desenvolupa-
ment afectivo-sexual jove (597 alumnes)

· Exposició Treu-li suc a la sexualitat al CAP St. Genís (10 
plafons adreçats a joves de 12 a 14 anys i 10 plafons adreçats 
a joves de 14 a 16 anys)

· Taller teatralitzat: Pq no em contestes? adreçat al 2n cicle 
d’ESO i postobligatòria (185 alumnes)

·Taller d’educació emocional al Centre d’Educació especial (22 
alumnes)

2016
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Destaca que els anteriors anys (2013-2015) es realitzaren més 
activitats adreçades a la comunitat, enfocades també a dones 
adultes, celebrant el mes de la salut de les dones, mitjançant 
tallers de Mindfulness, exposicions sobre oncologia, xerrades 
sobre els pits de les dones al llarg de la vida i benestar, entre 
d’altres. Es recomana de cara a les accions del present Pla 
afegir més accions dedicades a la ciutadania, com darrerament 
s’havien programat.

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de Rubí, s’ubica a l’Àrea de 
Projecció de Ciutat, Cultura i Esports. També el Servei de 
Promoció i Dinamització cultural i el Servei de Projecció de la 
Ciutat conformen aquesta àrea.

Des d’aquest Servei, l’Ajuntament de Rubí potencia la pràctica 
física de caràcter esportiu o de lleure, proveint dels mitjans i 
les infraestructures necessàries per al seu correcte desenvolu-
pament. Així, el municipi disposa principalment d’aquests equi-
paments:

Taula 14.
Instal·lacions

esportives
municipals

d) Esports

EQUIPAMENTS O CENTRES MUNICIPALS DE RUBÍ

ATLETISME

FRONTENNIS

FUTBOL

FUTBOL SALA EXTERIOR

HOQUEI LÍNIA

NATACIÓ - WATERPOLO 
SINCRONITZADA

ESTADI D’ATLETISME CAN ROSÉS

FRONTÓ DE CA N’ORIOL

CAN TAPIS

CAMP DE FUTBOL DE CAN ROSÉS

CAMP DE FUTBOL DE CAN FATJÓ

CAMP DE FUTBOL 25 DE SETEMBRE 

CAMP DE FUTBOL 7 DE CAN MIR

PISTA DE GESPA ARTIFICIAL 

PISTA FRANCESC CALVO

PISCINA MUNICIPAL DE CAN ROSÉS 

PATINATGE ARTÍSTIC

PAVELLONS

PISTA FRANCESC CALVO

PAVELLÓ MUNICIPAL DE LA LLANA

PAVELLÓ MUNICIPAL DE CAN ROSÉS
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PETANCA

De cara a l’anàlisi des de la perspectiva de gènere mancaria la 
recollida d’informació dels esports municipals desagregada per 
sexes, per tal d’observar la distribució de dones i homes en 
l’ús d’aquestes instal·lacions, així com per a traçar accions que 
potenciïn els esports més minoritaris i per a trencar amb la 
tradicional distribució esportiva segons els estereotips de 
gènere. En aquest sentit, seria una bona pràctica dissenyar una 
enquesta o un estudi des de la perspectiva de gènere, que 
analitzés precisament la pràctica esportiva del municipi, obser-
vant la distribució dels rols de gènere, així com el temps dedi-
cat i les preferències esportives i de lleure.

Destaca positivament que la web del Servei d’Esports dedica 
un apartat a la Promoció de l’Esport Femení, reivindicant l’apo-
derament femení i un espai que garanteixi la mateixa presència 
i oportunitats que els homes. Així, a través d’aquest espai es 
vetlla per la incorporació de la perspectiva de gènere en les 
polítiques de gestió de l’activitat física i l’esport, amb la volun-
tat de garantir la igualtat i facilitar l’accés i la promoció de les 
dones en l’esport competitiu, així com fomentar les polítiques 
d’igualtat efectives en l’esport.

Taula 15.
Equipaments

o centres privats

RADIOCONTROL

ROCÒDROM

SKATE PARK

ESTADI DE COVA SOLERA

CP SANTA ROSA

PETANCA VALLÈS

CIRCUIT DE COVA SOLERA

ROCÓDROM PAU SÀNCHEZ (LA LLANA)

SKATEPARK 25 DE SETEMBRE

Font: elaboració pròpia a partir la informació disponible a la web d’Esports de l’Ajuntament de Rubí

Font: elaboració pròpia a partir la informació disponible a la web d’Esports de l’Ajuntament de Rubí

GIMNÀS DUET SPORTS

PAVELLONS

ROCÒDROM

TENNIS

DUET SPORTS 25 DE SETEMBRE

PAVELLÓ COL·LEGI REGINA CARMELI

PAVELLÓ ESCOLA MONTSERRAT

PAVELLÓ MARISTES RUBÍ

DRAC DE PEDRA

CLUB SPORTENIS
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En relació amb les entitats esportives municipals, es recomana 
la planificació d’accions de sensibilització en la perspectiva de 
gènere, per tal de vetllar per la no discriminació, així com 
proveir d’eines que els facilitin la seva aplicació en el desenvo-
lupament habitual de la pràctica esportiva, així com treballar la 
prevenció i la detecció de violències masclistes.

En referència amb les altres capacitats, és des de Serveis 
Socials que es dissenyen les principals accions i tallers a 
desenvolupar, en relació amb la diversitat funcional. En aquest 
sentit, des del 2019 Rubí disposa d’un Pla d’Atenció Integral a 
les persones amb discapacitat, el qual parteix d’una diagnosi i 
un document d’actuacions, agrupades en 6 eixos:

· Inserció i capacitació postobligatòria
· Habitatge
· Accessibilitat i mobilitat
· Educació
· Sociosanitari
· Lleure, esports i cultura

L’Ajuntament de Rubí aborda les discapacitats des del paradig-
ma de la diversitat funcional, tot treballant per potenciar les 
capacitats i potencialitats de les persones, fomentant la seva 
autonomia i facilitant la seva integració en el mercat laboral. En 
aquest sentit, entre les polítiques municipals d’atenció a la 
diversitat funcional en destaquen les següents:

· Font del Ferro: empresa municipal que ofereix una alternativa 
formativa i laboral a les persones adultes amb discapacitat 
psíquica.

· Llar Ca n’Alzamora: és un recurs municipal adreçat a les 
persones de Rubí majors d’edat i amb discapacitat intel·lectual 
que necessiten una llar amb assistència.

· Transport adaptat: servei de transport que ofereix l’ens local 
a les persones rubinenques amb discapacitat intel·lectual i 
mobilitat reduïda o dificultats d’orientació, que assisteixen a 
centres ocupacionals o centres especials de treball.

· Oficina Tècnica Laboral (OTL): oficina que fomenta l’accés i la 
permanència al mercat de treball de les persones amb trastor-
ns de salut mental.

· Servei d’Atenció Domiciliària (SAD): servei que s’ofereix des 
dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí a les persones i/o 
famílies amb dificultats de desenvolupament o integració 
social, o que presenten manca d’autonomia personal.

e) Altres
capacitats
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A banda, l’ens local disposa de l’Oficina d’Atenció a la Diversi-
tat Funcional (OADF), espai en que s’atén a les persones amb 
diversitat familiar i les seves famílies, per tal d’assessorar-les i 
ajudar-les en la tramitació de recursos, prestacions i serveis. 
En aquest espai es disposa d’un catàleg de serveis orientats a 
les persones amb diversitat funcional, estructurat per blocs 
temàtics i grups temàtics.

En general, no es detecta la programació d’activitats des de la 
perspectiva de gènere, element que pot afavorir a reproducció 
de desigualats entre les dones i els homes, invisibilitzant les 
necessitats específiques de les dones amb altres capacitats.

Així, és important tenir especialment en consideració a les 
dones amb diversitat funcional, sovint invisibilitzades social-
ment, i incloure de manera transversal actuacions específiques 
adreçades a aquestes dones, cap a les que l’exclusió social és 
encara més àmplia i discriminatòria.

Una excepció que es valora positivament n’és l’activitat esporti-
va De mano en mano, que està dirigida especialment a les 
dones, amb la intenció de fomentar la seva pràctica esportiva 
entre elles. Això i tot, seria rellevant incorporar aquesta pers-
pectiva en la planificació de les activitats i els serveis oferts.

En darrer lloc destaca la Taula d’Atenció a la Diversitat Funcio-
nal, creada al 2016 com a espai de trobada i treball entre 
agents clau que treballen amb les persones amb diversitat 
funcional i representants del govern municipal.

L’ens local de Rubí disposa d’un Pla d’acollida que recull aque-
lles polítiques locals a desenvolupar en l’àmbit de les migra-
cions, l’acollida i les convivències. Aquest s’estructura en 3 
eixos de treball:

· Compromís d’Acció Comunitària per la Convivència

· Foment de les polítiques per a la igualtat

· Programa de recepció i acollida per a persones nouvingudes i 
refugiades

f) Acollida
i convivència
de persones

migrades



Respecte el tercer eix, es disposa del Servei de Primera Acolli-
da per a persones nouvingudes i es destaca el següent:

Durant la realització del mòdul C del circuit d’acollida, Coneixe-
ment de la societat catalana i el seu marc jurídic, de 15h de 
durada, s’incorporen continguts amb perspectiva de gènere per 
a la prevenció de les violències masclistes a partir de diferents 
eixos:

· Marc legal sobre la igualtat entre dones i homes a Catalunya,

· Explicació els dies internacionals i/o festivitats entorn la lluita 
pels drets de les dones (8M, 25N,...),

· Es tracta la llei contra la LGTBFOBIA,

· Les violències masclistes,

· Els drets sexuals i reproductius, l’embaràs i l’avortament,

· Els serveis i recursos on poden rebre assessorament i suport 
a la ciutat.

Aquesta formació, tot i no ser específica sobre la prevenció de 
les violències masclistes, incorpora en el seu desenvolupa-
ment la perspectiva de gènere. La participació d’aquesta 
sessió formativa fou de:

- 48 dones i 36 homes, al 2019

- 24 dones i 25 homes, al 2020

D’altra banda, l’any 2019, disset persones (11 homes i 6 
dones) van participar del Pacto de Estado contra la violencia de 
género que consisteix en la realització d’un mòdul formatiu de 
prevenció de violències masclistes, de 15 h de durada, organit-
zat per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania en el 
marc del Programa per a l’Abordatge i la Prevenció de la Violèn-
cia Masclista de la Generalitat de Catalunya.

Els objectius d’aquesta formació són:

· Reflexionar sobre els diferents rols socials que assumeixen 
les dones i els homes,

· Reflexionar sobre la violència contra les dones, les violències 
masclistes: els diferents àmbits, tipus, formes, fases, etapes i 
conseqüències,
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· Identificar les diferents pautes culturals que dificulten visualit-
zar les situacions de violències masclistes

· Conèixer la normativa legal i els drets de les dones víctimes 
de violències masclistes i específicament de les dones migra-
des i els fills i filles

· Conèixer els diferents recursos existents en informació, 
assessorament, atenció i recuperació de violències masclistes, 
i com accedir-hi, i

· Apoderar en salut sexual i reproductiva.

En relació amb les dades referents al Servei de Primera Acolli-
da per a persones nouvingudes, des de la perspectiva de 
gènere, destaca que al llarg del 2020 (concretament dels 
mesos de gener a setembre) s’han realitzat a 37 entrevistes 
d’acollida a dones nouvingudes.

Arran de la situació causada per la pandèmia de la Covid-19, 
s’ha detectat pèrdua de contacte i participació amb les dones 
usuàries, degut a la sobrecarrega que suposa la situació sani-
tària en termes de corresponsabilitat, donades les càrregues 
familiars. Concretament, es recull la manca d’assistència als 
cursos oferts pel servei, ja que han de dedicar més hores a les 
tasques de cura. A tall d’exemple, els cursos de català i caste-
llà estaven formats pràcticament per dones, les quals no van 
poder tornar a incorporar-se un cop represa l’activitat dels 
cursos, degut a la manca de conciliació familiar.

Això i tot, el retorn a l’escola de la canalla ha permès a les 
dones reprendre l’activitat formativa, sol·licitant de nou l’accés 
als cursos, degut a la facilitat de conciliació que ha suposat 
l’escola.

A més, des del servei s’ha detectat que moltes d’aquestes 
dones s’han convertit en el sosté econòmic familiar, ja que en 
dedicar-se a treballs de cures, sobretot de gent gran, han man-
tingut la feina. En canvi, molts dels homes s’han vist acomia-
dats de la feina i ara són qui disposa de més temps lliure, els 
quals acudeixen al servei per a millorar la seva formació.

En aquest sentit, actualment és major el nombre d’homes que 
realitza cursos, en relació amb les dones del servei, però es 
preveu un increment de dones gràcies a la conciliació que 
permet el centre educatiu.
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Destaca positivament que el Servei d’Acció Comunitària, a 
través del Servei de Mediació, impulsa el teatre social de gent 
gran, acció dissenyada des de la perspectiva interseccional, en 
la qual es debat entorn a la diversitat, incorporant també el 
gènere i l’orientació sexual a la discussió.

A més, ressalta l’espai de diàleg, Cercle de dones – CV de Vida, 
basat en la promoció d’un espai d’autoconeixement i apodera-
ment, adreçat a dones de diverses edats, per tal de crear un 
currículum de vida conjuntament, a través de les habilitats que 
s’han configurat en la trajectòria vital de cada dona rubinenca.

En l’àmbit de la cooperació per la pau i els drets humans, 
destaca molt positivament la guia d’activitats i serveis educa-
tius per l’Educació en Drets humans i per la Pau, de l’Àmbit 
d’Igualtat i Ciutadania. Concretament, ressalten les següents 
activitats desenvolupades des de la perspectiva de gènere i la 
interculturalitat als diversos centres educatius del municipi.

Aquestes representaren el 30% del total de les activitats plan-
tejades des del servei el 2019. En relació amb el curs 
2020-2021, la Covid-19 ha dificultat el seu desenvolupament, 
tot i que destaca molt positivament que el nombre total de 
comandes realitzades d’aquestes activitats fou de 177 (de les 
quals s’han desenvolupat el 30% avui dia).

· Ni uniformes ni etiquetes (sessions dinàmiques i elaboració 
de màscares, enfocat a alumnat d’educació primària i secun-
dària)

· La Rosa Caramel (contacontes i plàstica, enfocat a alumnat 
d’educació infantil i primària)

· La meitat d’en Jan (contacontes teatralitzat, enfocat a alum-
nat d’educació primària)

· Terrible! (contacontes teatralitzat, enfocat a alumnat d’educa-
ció primària)

· Actuem contra el masclisme: construïm escoles lliures contra 
el masclisme (sessions dinàmiques i teatre social, enfocat a 
alumnat d’educació secundària i postobligatòria)

g) Acció
Comunitària

h) Cooperació
per la pau

i drets humans
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En l’àmbit d’un Pla d’Igualtat per la Ciutadania, la perspectiva 
de la interseccionalitat juga un paper molt important, ja que 
suposa posar el punt d’atenció a les diverses opressions que 
pot patir una persona, segons la seva pertinença a múltiples 
categories socials. Aquest terme fou teoritzat a la dècada dels 
anys 90 per Kimberlé Williams Crenshaw i ja forma part de les 
agendes feministes locals.

Sota aquesta idea, no es pot separar la vivència del gènere 
d’altres categories socials que intervenen en la teva quotidiani-
tat, com són la raça, la classe, l’orientació sexual, la discapaci-
tat i l’edat, entre d’altres.

En aquest sentit, aplicar la perspectiva interseccional permet 
avançar en la incorporació transversal de la perspectiva de 
gènere a les polítiques públiques, tot avançant en la lluita 
contra les discriminacions i a favor de l’equitat.

Un dels eixos fonamentals del desenvolupament de les socie-
tats és l’educació i la formació, com a element actiu de la trans-
missió de valors. La seva rellevància social posa de manifest la 
necessitat de garantir l’accés igualitari de les dones i els 
homes en l’educació. A més, cal acompanyar aquesta partici-
pació igualitària de mecanismes que facilitin l’accés a les 
dones al disseny i la direcció de les polítiques educatives.

Així, la perspectiva de la Coeducació esdevé fonamental en la 
promoció d’una educació basada en la igualtat efectiva d’opor-
tunitats entre dones i homes, a través del reconeixement de les 
potencialitats i les individualitats de l’alumnat i eliminant les 
discriminacions per raó de sexe i integrant activament contin-
guts que incorporin la perspectiva de gènere.

En aquest sentit, és necessari disposar d’indicadors de gènere 
que donin comptes de la formació de la població rubinenca, 
desagregats per sexe, per tal de detectar necessitats específi-
ques o bé l’existència de desigualtats per raó de gènere, així 
com observar les principals aportacions culturals de les dones 
del municipi i la difusió que se’n fa d’aquestes.

Concretament, els elements analitzats a la present línia estra-
tègica són:

· L’oferta educativa de Rubí

· Les activitats desenvolupades a Rubí en clau de transmissió 
igualitària de la cultura

i) La necessitat
de la perspectiva

de la
intereseccionalitat

LÍNIA ESTRATÈGICA 4.
COEDUCACIÓ

I TRANSMISSIÓ
D’UNA CULTURA

IGUALITÀRIA
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A nivell d’oferta educativa, Rubí disposa d’una gran varietat de 
centres educatius, tant d’educació formal com d’altres discipli-
nes, a més a més de centres d’educació especial, de convivèn-
cia, associacionisme i diversos recursos educatius.

És el Servei d’Educació, ubicat a l’àrea d’Igualtat i Ciutadania, 
qui gestiona la política educativa i municipal, adequant-la a les 
necessitats de la ciutadania de Rubí. Així, des d’aquest servei 
es porta a terme el desenvolupament de les dinàmiques educa-
tives municipals i les competències locals educatives.

Es recullen a continuació els principals recursos educatius del 
municipi de Rubí:

a) Oferta
educativa

· ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
- Escola bressol municipal La Bruna
- Escola bressol municipal Lluna
- Escola bressol municipal Sol, solet

· ESCOLES BRESSOL PRIVADES
- Escola bressol Barrufets
- Escola bressol Elefant Blau
- Escola bressol La Maduixa
- Escola bressol O’Neill
- Escola bressol Tagarot
- Escola bressol Snoopy
- Parvulari l’Ixent

· ESPAI CREIXENÇA

Taula 16.
Oferta educativa

i serveis educatius
de Rubí

EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE

· ESCOLES PÚBLIQUES
- Escola Ca n'Alzamora
- Escola Rivo Rubeo
- Escola 25 de Setembre
- Escola Del Bosc
- Escola Joan Maragall
- Escola Montessori
- Escola Pau Casals
- Escola Ramon Llull
- Escola Mossèn Cinto Verdaguer

EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I EDUCACIÓ PRIMÀRIA

- Escola Schola
- Institut Escola Teresa Altet
- Escola Torre de la Llebre
- CEE Ca n'Oriol
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EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I EDUCACIÓ PRIMÀRIA

· CENTRES PÚBLICS
- INS Duc de Montblanc
- INS J.V. Foix
- INS L'Estatut
- INS La Serreta
- INS Torrent dels Alous
- Institut Escola Teresa Altet (només educació secundària 
obligatòria)

· CENTRES CONCERTATS
- Col·legi Maristes Rubí
- Col·legi Balmes (només educació secundària obligatòria)
- Liceu Politècnic (només educació secundària obligatòria)
- Ntra. Senyora de Montserrat (només educació secundària 
obligatòria)
- Patronat Ribas (només educació secundària obligatòria)
- Regina Carmeli (només educació secundària obligatòria)

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

· ESCOLES CONCERTADES
- Col·legi Balmes
- Col·legi Maristes Rubí
- Liceu Politècnic

· “EL VALLÈS EDUCA”   programa de divulgació de la comuni-
tat educativa de la comarca

FORMACIÓ PROFESSIONNAL (CICLES FORMATIUS)

- NS J.V. Foix
- INS L'Estatut
- INS La Serreta
- Regina Carmeli
- Escola Ntra. Sra. de Montserrat

FORMACIÓ PERMANENT

- Escola d’Adults
- Servei Local de Català
- Escola Oficial d’Idiomes
- Rubí Forma

- Ntra Senyora de Montserrat
- Patronat Ribas
- Regina Carmeli
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Tal com s’observa a l’anterior taula, Rubí disposa d’una major 
oferta educativa en el cicle de primària, sent aquesta principal-
ment pública (68% vers 32%). Per contra, en relació amb l’edu-
cació secundària disminueix el percentatge d’oferta pública, 
sent aquesta del 50%.

A banda, destaca l’àmplia oferta d’activitats i recursos educa-
tius del municipi, a través de la qual es promociona el teixit 
educatiu del municipi, mitjançant activitats educatives i dinàmi-
ques de diferents àmbits. Així, a la Guia d’activitats i Serveis 
Educatius als centres públics i concertats, destaca la progra-
mació de dues activitats relacionades amb la igualtat de gènere 
i la promoció de les aportacions de les dones.

> Relacions Igualitàries (Ella puta, ell el puto amo): dedicat a 
reflexionar entorn els estereotips de gènere i les construccions 
socials.

> Dones i indústria tèxtil a Rubí: sobre el testimoni de les 
dones treballadores de la indústria tèxtil del municipi.

A més, des de la Guia d’Activitats i Serveis Educatius en Educa-
ció de Drets humans i per la Pau de l’àmbit d’Igualtat i Ciutada-
nia s’han executat un total de 157 activitats, de les quals el 
30% corresponen a la temàtica de la perspectiva de gènere.

Així, són diverses les escoles que incorporen la Coeducació 
com a eix educatiu, planejant activitats educatives que tenen 
per objecte reflexionar entorn als rols de gènere tradicionals i 
impulsar la igualtat de gènere. A continuació s’exposen les 
principals activitats realitzades en aquest àmbit, així com els 
centres que les han desenvolupat.

ENSENYAMENT ARTÍSTIC

- Escola Municipal de Música Pere Burés
- Escola Municipal d’Art i Disseny edRa

EDUCACIÓ ESPECIAL – ALTRES CAPACITATS

- CEE Ca n’Oriol

Font: elaboració pròpia a partir la informació disponible a la web d’Educació de l’Ajuntament de Rubí
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Escola
Mossèn Cinto

CURS

Educació
infantil 3

Educació
infantil 4

Educació
infantil 5

Primer
de primària

Segon
de primària

Tercer
de primària

Quart
de primària

Cinquè
de primària

Sisè
de primària

Des d’aquesta escola s’han desenvolupat diverses activitats i 
tallers en relació amb la igualtat de gènere. En primer lloc 
ressalta la celebració del 8 de març, dia internacional de les 
dones, mitjançant activitats de conversa, contes, imatges i 
jocs, tancant la jornada amb un mural o dibuix.

A banda, cada curs ha realitzat activitats en l’àmbit de la igual-
tat, més enllà de la data assenyalada. Principalment es dedi-
quen a la distribució dels rols de gènere, a través d’imatges, 
lectures o pel·lícules. Es recull a continuació una síntesi de les 
principals activitats desenvolupades:

· Converses mitjançant imatges de diferents rols i gèneres 

· Conversa mitjançant imatges de diferents rols i gènere

· Conte “On és l’ovella?”

· Explicar el conte no sexista “Rosa Caramel”

· Joc per casa sobre la igualtat de les tasques a casa

· Rols a casa: fer una llista de feines que fa cadascú a casa. 

· Què fan pares, mares i fills/es?

· Parlar dels oficis i la igualtat de gènere i fer un dibuix 

· Es demana que busquin i portin fotos d’oficis no sexistes per 
fer un mural o fer dibuixos
· Conte no sexista “Rosa Caramel”

· Visionat de la pel·lícula “Mulán” i activitats posteriors

· Identificació de gènere

· Activitat pràctica, reflexió i posterior debat

· Taller teatre de coneixença i expectatives

· Taller Terrible!

· Taller teatre de coneixença i expectatives

· Taller Terrible!

· Dictat solidari 

· FilmClub “Quiero ser directora”

· Contes per telèfon

ACTIVITAT
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Escola
Pau Casals

DATA

Setembre

11 d’octubre

25 de
novembre

Gener

11 de febrer

8 de març

Manifesten que la coeducació és un dels pilars del projecte 
educatiu del centre, treballant diverses activitats al llarg del 
curs de manera transversal. Es recullen a continuació les activi-
tats treballades en relació amb les dades més significatives 
des de la perspectiva de gènere, en ordre del curs escolar:

Incidència en l’ús d’un llenguatge coeducatiu, aprofitant la 
gestió de l’aula.

Dia Internacional de la nena. Es dona visibilitat, verbalitzant els 
“superpoders” de les nenes de classe. Les superheroïnes.

Dia Internacional per l’eliminació de la violència contra les 
dones. Es fan activitats cooperatives a educació física amb el 
paracaigudes. “Les i els Paukis ens posem faldilla”.

Des de la filosofia es posa l’accent en les dones que tothom té 
al seu context (mares, tietes, àvies, mestres, etc), tot donant el 
valor i lloc que es mereixen.
“Les nostres dones extra-ordinàries”.

Dia Internacional de la dona i la nena en la ciència. Exposició 
de dones importants a la ciència. Cada cicle tria i treballa unes 
dones en concret.

La setmana del Dia de la Dona, en què es fan diverses activi-
tats:

· Experiment sociològic des d’educació física per conscienciar 
dels obstacles que han de superar les dones i les nenes per 
arribar al mateix objectiu que els homes.

· Adhesió a la campanya “T’ho estàs perdent” de TV3 per donar 
visibilitat a l’esport femení.

· Visita de diverses dones amb oficis estereotipats. Es fa un 
experiment sociològic amb l’ajuda d’una bombera, una policia, 
una doctora i una infermera.

· Treball de diferents dones rellevants de la història. Cada aula 
treballa unes dones en concret que han destacat a la història 
per la seva importància (Jane Goodall, Malala Yousafzai, Marie 
Curie, Simone de Beauvoir, etc).

· Comanda de samarretes feministes per a tota la Comunitat 
Educativa (voluntari).

ACTIVITAT



INS l’estatut Destaca molt positivament la realització de tallers enfocats en 
les relacions igualitàries, elaborats per la Cooperativa Nus, la 
qual desenvolupa activitats des de la perspectiva feminista, 
des de les arts escèniques i la visió social. Al llarg del curs 
2019/2020 els grups de 3r i 4t d’ESO han participat de diver-
ses activitats organitzades per l’entitat.

A més, des de l’Institut s’han realitzat diverses activitats 
relacionades amb les dates commemoratives com el 8M, el 
25N i el dia de l’orgull LGTBI.
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Escola
Rivo Rubeo

Tal com s’observa a les anteriors activitats recollides, l’escola 
Pau Casals té un elevat compromís en el desenvolupament 
d’activitats des de la perspectiva de gènere. A més, no només 
s’emmarquen en les dates més populars (8M i 25N), sinó que 
es planifiquen activitats al llarg de l’any, element molt positiu 
per a la transversalitat de gènere. A banda, tenen planificades 
futures activitats, com la de posar noms de dones rellevants de 
la història a les aules.

El feminisme forma part del seu Projecte Directiu i es concreta 
en diverses actuacions iniciades. L’actuació més important 
l’estan desenvolupant amb la cooperativa coeducacció, la qual 
consisteix en formar a tota l’agència de la comunitat educativa, 
així com realitzar una intervenció en profunditat en els espais 
exteriors del centre.

DATA

23 d’abril

2 de maig

Juny

Sant Jordi feminista. Creació de diverses representacions de la 
Llegenda de Sant Jordi, trencant estereotips de gènere:

· Infantil: teatral 

· Cicle inicial: titelles 

· Cicle Mitjà: Stop-Motion 

· Cicle Superior: curts 

Dia de la mare. Regal a les mares o a les figures femenines 
educadores. 

Es dona visibilitat a l’esport femení, posant en comú les espor-
tistes més rellevants de la història.

ACTIVITAT



5. DIAGNOSI
DE GÈNERE

66 II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

Institut
Torrent

dels Alous

Han realitzat activitats coeducatives, tot i que mancaria especi-
ficar-ne les desenvolupades. Això i tot, destaca la realització de 
la setmana cultural, en què es dediquen a realitzar activitats 
relacionades amb la igualtat. També des d’aquest institut s’ha 
participat dels tallers proposats per la cooperativa Nus.

INS La Serreta Durant el mes de novembre es van realitzar diverses activitats. 
Destaca el macro projecte liderat per batxillerat artístic, el qual 
consta d’una campanya de cartells antisexistes, amb lemes 
com “Ens volem vives i combatives”. Aquests s’acompanyaren 
de passa classes i una exposició a l’entrada del centre.

A més, es van portar a terme lectures per tot el centre i es va 
realitzar un projecte anomenat “remoure el trap”.

També l’INS LA Serreta ha participat de les activitats i els 
tallers de la cooperativa Nus. Concretament 3 grups de 2n de 
Batxillerat i 2 grups del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció 
a Persones en Situació de Dependència.

Maristes Rubí
i Escola

Regina Carmeli

El centre de Maristes Rubí i l’Escola Regina Carmeli també han 
participat dels tallers de la cooperativa Nus, element que es 
destaca molt positivament per a l’assoliment de la igualtat de 
gènere i el desenvolupament de relacions igualitàries.

Això i tot, no es disposa de més informació relativa a activitats 
dissenyades des de la perspectiva de gènere en aquests 
centres educatius.

Per commemorar el 25N l’alumnat de l’optativa del Punt Lila 
van gravar un vídeo sobre els micromasclismes a les cançons 
anomenat “¿Cómo te suena?”. En motiu del Dia internacional 
de les dones es va fer un concurs de l’esmorzar del Punt Lila, 
el qual consistia en decorar l’aula en relació amb la igualtat de 
drets, independentment del gènere, i cada nivell d’ESO desen-
volupava una activitat.

A banda, en relació amb l’orgull LGTBI tenien pensat pintar les 
escales del centre amb els colors de l’arc de Sant Martí i amb 
motius i símbols relacionats. Això i tot, la pandèmia COVID-19 
no va permetre el seu desenvolupament.
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A banda, en relació amb les activitats educatives realitzades en 
l’àmbit de la igualtat, ressalta positivament l’exposició organit-
zada per l’Escola d’Art i Disseny edRa, sobre la diversitat de 
gèneres, sexes i relacions personals.

L’escola edRa treballa anualment temes culturals i socials, de 
manera transversal. Enguany, en relació amb el Mes de les 
Diversitats, s’ofereix una exposició de creació LGTBI, amb 
peces creades l’any passat per l’alumnat del centre.

A través de les peces “cubs de ceràmica”, “conte personatges” 
“diversitats” i “rostres” es reflexiona sobre la diversitat de 
gèneres, sexes i les relacions personals amb la voluntat de 
trencar estereotips de gènere.

Totes les activitats recollides són molt beneficioses per educar 
en la igualtat i la diversitat sexual i de gènere, fet que manifes-
ta un convenciment vers l’erradicació de la desigualtat de 
gènere. Això i tot, fóra bo afegir activitats relacionades amb 
l’erradicació de les violències masclistes i educació sexual.

En darrer lloc, destaca també l’Escola d’Adults de Rubí, la qual 
ha participat del taller de la cooperativa Nus per a la promoció 
de les relacions igualitàries, element que es valora molt positi-
vament.

En relació amb el Servei de Joventut, el qual s’ubica també a 
l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, està en vigència actualment el Pla 
Local de Joventut Rubí (2018-2021). Aquest ha comptat amb la 
participació de les persones joves del municipi, a través de les 
quals s’han recollit propostes que formen part de les accions 
del propi Pla.

Des de l’anàlisi de la perspectiva de gènere destaquen positiva-
ment l’anàlisi realitzat a la diagnosi, el qual desagrega les 
dades per sexe, element que permet detectar necessitats 
específiques. A més, són diverses les activitats programades, 
relacionades amb la igualtat i l’erradicació de les desigualtats 
de gènere. Un exemple en són les mesures relacionades amb 
l’apoderament de les dones adolescents i joves a l’espai 
públic, les accions per prevenir les violències masclistes i 
l’atenció psicològica en casos de violències masclistes, així 
com l’assessorament jurídic a dones a través del SIAD i les 
formacions a dones joves.

Font: pàgina web de
l’Ajuntament de Rubí

Imatge 8.
Exposició

#RubíDiversa
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A banda, es valoren positivament les accions desenvolupades 
en clau de la promoció de la salut afectiva i sexual de les perso-
nes joves i adolescents, mitjançant el consultori sexual i de 
parella de l’Espai Jove Torres Bassas, el qual també té com a 
objectiu garantir la llibertat de la diversitat sexual i de gènere, 
a través del Punt Jove LGTBI. Destaca que l’any 2019 l’atenció 
realitzada fou a un total de 10 joves, d’entre 16 i 25 anys.

Això i tot, des del servei es recull que la participació del Consul-
tori no és d’acord amb les necessitats que presenten les perso-
nes joves, ja que hi ha moltes persones joves als tallers i les 
intervencions quotidianes que tenen dubtes però no acudeixen 
a aquest espai. Caldrà abordar aquest fet i plantejar diverses 
formes d’accedir a les persones joves, per tal que augmenti la 
seva participació en les activitats i sessions.

En aquest sentit, a través de la Memòria del Consultori sexual 
i de parella i d’activitats d’educació sexual Torre Bassa (2019), 
es recullen les següents activitats realitzades:

· 3 tallers amb el grup feminista “Revels”, en motiu del 8 de 
març. L’activitat, anomenada “El castell de les princeses” ha 
comptat amb la participació de 8 joves d’entre 14 i 19 anys.

· 1 taller d’Educació sexual a Torre Bassas (Higiene i autocures)

· Formació en Educació sexual i gènere de 4 hores per l’alum-
nat del curs de monitoratge en el lleure

· Tallers a l’Institut Torrent dels alous a tots els grups de 2n i 4t 
d’ESO (8 en total)

D’entre les activitats programades pròximament des de l’Espai 
Jove, en clau del consultori sexual i de parella, destaquen aque-
lles relacionades amb el coneixement del propi cos i específica-
ment de la menstruació, i en relació amb el Dia internacional 
contra la Violència Masclista (25N) sobre les violències i micro-
masclismes en les relacions.

Tal com s’exposa des del propi Servei de Joventut, mancaria 
desenvolupar més activitats dedicades a la prevenció de les 
relacions abusives, més enllà del bullying i enfocant-ho en la 
prevenció de les violències masclistes, en l’àmbit afectivo-
sexual.

Tampoc es disposa de dades sobre les xerrades que es puguin 
haver realitzat per part del Cos de la Policia Local o dels 
Mossos d’Esquadra als centres educatius, en relació amb 
l’abordament de les violències masclistes. A més, seria reco-
manable incorporar dades d’assistència, desagregades per 
sexe.
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En darrer lloc, es recomana realitzar activitats educatives que 
incorporin i visibilitzin les contribucions de les dones al llarg de 
la història, fent referència al talent femení i donant pas a nous 
referents femenins. A més, convindria realitzar aquesta acció 
coeducativa en col·laboració amb d’altres serveis, tot afavorint 
a la incorporació de la transversalitat de gènere i traslladant el 
coneixement de les aules a l’espai públic, per a una màxima 
transformació social.

També, des de la Comissió de treball de les violències masclis-
tes es fa referència a la importància de conscienciar en les 
violències masclistes des dels projectes coeducatius, tot mani-
festant la manca de pedagogia al respecte en les famílies, per 
tal de facilitar la identificació de casos. A més, s’ha fet referèn-
cia a la problemàtica de la bretxa digital, que s’ha accentuat 
amb la situació de la Covid-19, ja que moltes famílies no tenen 
accés a dispositius digitals o tenen una manca de competèn-
cies al respecte, element que ha incrementat l’absentisme 
escolar.

En relació amb les activitats de transmissió de la cultura iguali-
tària, destaca molt positivament la programació d’activitats 
relacionades amb la transversalització de gènere des del 
Servei de Promoció i Dinamització Cultural, al llarg del curs 
2019-2020. Es recull a continuació la programació cultural 
dissenyada en aquesta direcció, segons els àmbits tractats:

· Transversalització del gènere en la programació estable. 

· Activitats culturals incloses en el programa d’activitats del 
Servei d’Igualtat.

· Creació i inauguració “Espai fons col·lecció de gèneres” 
(noves masculinitats, LGTBI ..).

· Activitats de commemoració del dia internacional el 25 de 
novembre (Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 
contra les dones). 

· L’aparador temàtic trans a l’abril del 2019 i l’aparador LGTBI 
al juny. 

· Programació estable d’activitats culturals incloses a la agenda 
del Servei d’Igualtat. 

b) Activitats
de transmissió de

la cultura igualitària

Accés al
coneixement,
promoció de

la lectura i
dinamització

cultural

ÀMBIT PROGRAMACIÓ CULTURAL DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
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· Activitats de commemoració del Dia Internacional de les 
Dones. Se celebra el 8 de març de cada any i està reconegut 
per l'Organització de les Nacions Unides, com a biblioteca 
UNESCO. 

· Exposicions del fons específic temàtic març, abril, juny i 
novembre (llibres, DVD’s, etc…). 

· Exposició de Mujeres Creativas, Concurs de relats insòlits.

· Exposició Mujeres al Natural.

· Transversalització del gènere en la programació estable 

· Activitats culturals incloses a la agenda del Servei d’Igualtat.

Recerca divulgació
i conservació

del patrimoni
historicoartístic

· Transversalització del gènere en la programació estable 

· Activitats culturals incloses a la agenda del Servei d’Igualtat.

Promoció de
la cultura, foment
i promoció de la
pràctica cultural,

social i associativa

· Inclusió a les bases de subvenció de la perspectiva de gènere 
com un element puntuable positivament en l’atorgament de les 
subvencions de lliure concurrència 2019 i 2020. 

·Suport a l’activitat del Centro cultural Aragonés Homenatge 
Santa Àgueda que reconeixen la tasca de diverses dones de 
Rubí. ·

 Suport a l’activitat d’ARKAM Festival internacional de curtme-
tratges de terror, fantàstic i freak de Rubí.

· Coordinació de l’organització de festes i celebracions popu-
lars (Cap d’Any, Festa Major i Carnaval, Instal•lació del Punt 
Lila i promoció de la Campanya No és No). 

· Llenguatge inclusiu en els díptics i comunicacions dels festivi-
tats. 

· Promoció paritària d’artistes. 

· Trobada de Peres, Petres, Paus i Paules. Activitat que fa una 
crida paritària a la participació a la fotografia tradicional, realit-
zada anualment.

· Transversalització del gènere en la programació estable.

· Activitats culturals incloses a l’agenda del Servei d’Igualtat.

Suport a
les associacions

culturals i promoció
de la participació

ciutadana

Promoció de les
arts escèniques

Promoció
de les expressions
culturals i festives
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· Los 40 Primavera Pop Rubí, instal•lació del Punt Lila i promo-
ció de la Campanya No és No, coordinadament amb al Cadena 
SER i amb falques des de l’escenari. Presencia de cartells i 
lones. 

· RRandom Music Festival. Instal·lació del Punt Lila i promoció 
de la Campanya No és No. Presència de cartells i lones. 

· La Nuu, festival de fotografia d’autor/a. "El món no existeix". 
L’edició 2019, recull el treball de dotze fotògrafes internacio-
nals.

Activitats
extraordinàries
d'interès social

i cultural projecció
del municipi

· Taller de Cinema i Feminisme: Viatge per la feminitat i la 
història del feminisme 

· Teatre: Obra 50.446

· Cicle Personatges de la història de Rubí: Cant de lied 

· Teatre Cachada 

· “Cap de Sons”. Cicle de Poesia, jazz i pensament: Cara de 
Peix

· Exposició “Ocasos y Amaneceres” 

· Conferència: “Com canalitzar el dolor emocional i aquí es deu 
el dolor físic”?  

· Taller de Rebosteria creativa i modelat de figures amb pasta 
de sucre 

· Taller: Tocats amb cintes a partir de la tècnica japonesa 
Kanzashi

· Cicle Dones artistes: cicle d’art i creativitat dedicat a les 
dones artistes de la nostra història que han estat oblidades o 
relegades a la tradició androcèntrica de la història de l’art 

· Omplim el món de punts infinits! L’art de la Yayoi Kusama 

· Fem un diari il·lustrat. L’autorretrat i la Frida Kahlo 

· Jocs de línia i color. Els caleidoscopis de la Fahrelnissa Zeid 

· Dia 016, de Federico Roca

· Dos porquets i una porqueta amb la cia. L’estenedor 

· En patufet amb la cia. La petita Brownie

Arts
escèniques

Dones
creatives

Cicle d’art
i creativitat

1a Mostra
de titelles

de petit format

ÀMBIT ACTIVITATS PROGRAMADES PER L’ATENEU, AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
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· Charlotte Brontë 

· Virginia Woolf 

· Victor Català

· Robots. Les històries d’amor del futur 

· Overseas

· Volàtil 

· Espacio propio

Imatge 9.
Imatge programació

Les dones pintem molt

El Documental
del Mes

Cicle d’art
i creativitat

ÀMBIT ACTIVITATS PROGRAMADES PER L’ATENEU, AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

A banda, des del Servei es recull que la Covid-19 ha dificultat 
el desenvolupament d’activitats culturals programades des de 
la perspectiva de gènere, com les de la Sala Clàssica, en què 
no s’han pogut realitzar els concerts i s’han reprogramat per 
l’any 2021.

A més, destaca la realització d’activitats de sensibilització en el 
marc de les dates significatives (8 de març i el 25 de novem-
bre). En aquest sentit, el darrer 8 de març es va portar a terme 
una programació mensual dedicada a reivindicar, sensibilitzar i 
promoure la igualtat entre les dones i els homes, a través del 
lema “Les dones pintem molt”. Es valora molt positivament la 
seva creació, ja que recollia un elevat nombre d’activitats 
programades a desenvolupar al llarg del març, amb la col·labo-
ració de diverses entitats del municipi.

Font: pàgina web de l’Ajuntament de Rubí

· Antònia MonmanyCicle Personatges
de la Història

de Rubí

Cicle de literatura
al voltant de

9 escriptores: 
El món escrit

per elles
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Així, entre la programació s’inclouen diverses activitats relacio-
nades amb trobades de lectura, la participació de les dones a 
l’espai públic, exposicions, tallers, activitats esportives, video-
forums i espectacles teatrals, entre d’altres. A més, destaca 
molt positivament la convocatòria prèvia a la manifestació del 
dia 8 de març, per tal d’organitzar un grup per anar a Barcelona. 
Aquest fet afavoreix la cohesió entre les dones del municipi i 
facilita la sororitat entre elles.

En referència al 25N, al 2019 tant l’Ajuntament com el teixit 
associatiu va organitzar diversos actes per a commemorar el 
Dia internacional per l’erradicació de la violència vers les 
dones, a través de la lectura del manifest, marxa de torxes i 
xerrades.
A banda, destaca el festival “No woman no fest”, festival multi-
disciplinari organitzat per l’Associació Juvenil Muscal La SoniK, 
que recull diverses disciplines artístiques per a visibilitzar el 
treball de les dones artistes.

En aquest àmbit, l’any 2019, des del Servei d’Igualtat es va 
portar a terme el vermut musical FEMPOP, el festival que no vol 
existir. Aquest es defineix per ser una activitat lúdica i reivindi-
cativa en què diverses dones exposen les seves obres artísti-
ques i musicals.

Imatge 10.
Cartell programació
No woman no fest
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Tal com s’ha recollit al present bloc, hi ha un elevat impuls d’ac-
tivitats dedicades a la igualtat de gènere al llarg de l’any, des 
del Servei de Promoció i Dinamització Cultural. El fet que 
aquestes activitats no es concentrin únicament en les dates 
commemoratives, sinó que tinguin presència de manera cons-
tant, i la igualtat es treballi transversalment des de diversos 
àmbits, potencia l’assoliment de la igualtat de gènere i l’erradi-
cació de les desigualtats.

En aquest sentit, es recomana seguir aquesta línia de progra-
mació, incorporant més activitats dedicades a la intersecciona-
litat i des de la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere.

Tradicionalment, la presència a l’espai públic ha sigut principal-
ment masculina, relegant a les dones a l’espai privat de la llar. 
Així, la distribució de les tasques reproductives i productives ha 
sigut desigual al llarg dels anys, sent les dones les encarrega-
des de les tasques relacionades amb les cures i la reproducció.

Al llarg del segle XX la incorporació de les dones al mercat labo-
ral ha sigut progressiva, element que ha suposat l’augment de 
dones participants de l’espai públic. Avui dia, tot i que la 
presència de les dones al mercat laboral és molt més elevada, 
encara no s’ha assolit una equitat real entre les dones i els 
homes treballadors. En són exemple la precarietat laboral 
femenina, l’elevada bretxa salarial, el desigual repartiment de 
les tasques de cura i la poca presència femenina en càrrecs de 
lideratge, entre d’altres.

A mesura que s’avança en la carrera professional, s’accentuen 
les desigualtats existents, i tenen lloc fenòmens com el “terra 
enganxós”, que descriu a la segregació horitzontal que beu dels 
rols de gènere desiguals i els perpetua, i el “sostre de vidre”, 
que fa referència a la segregació vertical que dificulta a les 
dones l’ascens en la seva carrera professional, impedint el 
desenvolupament d càrrecs de responsabilitat. A més, els tradi-
cionals estereotips de gènere segueixen dictant el repartiment 
desigual de les tasques domèstiques i reproductives, dificul-
tant la conciliació de les dones, en realitzar una doble jornada, 
a l’espai públic i a l’espai privat.

LÍNIA ESTRATÈGICA 5.
REFORMULACIÓ
DELS TREBALLS

I DELS TEMPS
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a) Situació
del mercat laboral

de Rubí

Per aquests motius és d’especial interès l’anàlisi del mercat 
laboral de Rubí des de la perspectiva de gènere, per tal d’obser-
var els mecanismes dels quals disposa l’ens local per a facilitar 
l’erradicació de les desigualtats de gènere i potenciar la conci-
liació personal, familiar i laboral, tot redistribuint de manera 
equitativa els treballs i els temps.

Concretament, la present línia estratègica analitza aquests 
elements:

> La situació del mercat laboral de Rubí

> Els serveis oferts des de Rubí Forma

En relació amb la situació del mercat laboral de Rubí, es recu-
llen a continuació les principals dades, relatives a la taxa d’atur 
estimada i la contractació registrada, desagregant les dades 
per sexe i per edat.

Tal com s’observa a l’anterior gràfic, la taxa d’atur estimada de 
les dones de Rubí és superior a la dels homes, tant al 2019 
com al 2020. Destaca, que del 2019 a enguany ha disminuït 
aquesta taxa d’atur en tots dos sexes, però la reducció 
d’aquesta taxa ha sigut superior en el cas dels homes. Així 
doncs, al gener de 2020 la taxa d’atur estimada de les dones 
de Rubí es situava en el 15,06%.

Gràfic 11.
Taxa d'atur

estimada de Rubí,
per sexe

GENER 2020 GENER 2019

DONES

HOMES
Font: elaboració pròpia a través del programa Hermes

15,06% 15,24%

9,31% 10,16%
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Pel que fa a la taxa d’atur estimada, desagregant les dades per 
sexe i edat, s’observa una major incidència entre les dones i 
els homes majors de 55 anys, sent les dones les més perjudi-
cades, ja que en el seu cas, la taxa és gairebé del doble.

A trets generals, s’observen similituds entre els percentatges 
de les dones i els homes, tot i que sempre les dones presenten 
unes taxes majors a les dels homes, en totes les franges 
d’edat. Destaca que en entrar al mercat l’aboral, la taxa d’atur 
és més similar entre les dones i els homes, tot i les diferències 
significatives, però en augmentar els anys en el mercat laboral 
(a la franja dels 25 als 35 anys) es duplica la diferència entre 
la taxa d’atur de les dones i els homes de Rubí.

En referència amb la contractació registrada, ha disminuït 
respecte a l’any anterior el percentatge, tant en el cas dels 
homes com en les dones. De nou, aquest element ha perjudicat 
lleugerament més a les dones, passant de 0,60% a 0,55% al 
gener del 2020. Així, els homes presenten un percentatge més 
elevat que les dones, sent al gener del 2020 del 0,71%.

Gràfic 12.
Taxa d’atur

estimada per
sexe i edat,
gener 2020

Gràfic 13.
Contractació
registrada,

per sexe

13,47%

9,71%
13,13%

6,37%
10,15%

6,70%

11,63%
9,23%

33,28%

18,88%

DE 16 A 24
ANYS

DE 25 A 34
ANYS

DE 35 A 44
ANYS

DE 45 A 54
ANYS

DE 55 A 64
ANYS

DONES

HOMES

Font: elaboració pròpia a través del programa Hermes

GENER 2020 GENER 2019

DONES

HOMES
Font: elaboració pròpia a través del programa Hermes

0,55%
0,60%

0,71% 0,73%



5. DIAGNOSI
DE GÈNERE

77 II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

b) Serveis
oferts per

Rubí Forma

De cara a una millora d’anàlisi, seria convenient detectar el 
tipus de jornada que desenvolupen les dones i els homes del 
municipi, per tal d’observar tendències de jornada sota l’òptica 
de la desigualtat de gènere i la corresponsabilitat.

En aquest sentit, es recomana la realització d’una enquesta 
sobre les condicions de vida de la ciutadania de Rubí des de la 
perspectiva de gènere, la qual analitzés variables econòmi-
ques, d’ocupació, d’habitatge, règim de tinença, distribució de 
tasques productives i reproductives, salut i pràctiques esporti-
ves.

Rubí Forma és un servei de l’Ajuntament de Rubí, situat a l’Àrea 
d’Indústria, Comerç i Ocupació, des del qual s’articulen els 
principals programes dedicats a la inserció laboral de la ciuta-
dania de Rubí. És des de Rubí Forma des d’on es gestionen els 
principals programes d’orientació, ocupació i formació del 
municipi, amb la intenció d’assolir la plena ocupació.

Rubí Forma té com a objectiu principal fomentar la inserció 
laboral i la promoció professional de la ciutadania de Rubí 
donant un suport integral per millorar l’ocupabilitat, millorant 
les competències professional amb titulacions reconegudes i 
homologades i facilitant els processos de selecció de personal 
de les empreses gestionant ofertes adequades a cada perfil 
professional.

Els principals serveis de Rubí Forma són: l’Oficina d’Informació 
i Orientació , l’Oficina de Formació i l’Oficina d’Inserció.

Des de l’Oficina d’Inserció es duen a terme accions d’interme-
diació laboral amb ofertes de treball d’empreses de Rubí i roda-
lies, i amb candidats inscrits al mateix servei, per tal d’aconse-
guir la millora de l’accés al mercat de treball dels ciutadans/es 
i facilitar els processos de selecció de personal de les empre-
ses. Es realitzen entrevistes personals per tal de facilitar la 
recerca de feina, segons el perfil de les persones usuàries.

En el marc de la inserció laboral de persones amb trastorns de 
salut mental, destaca l’Oficina Tècnica Laboral (OTL), que té 
per objecte fomentar el seu accés i permanència al mercat 
laboral, des de la capacitació de les competències curriculars i 
diversos factors relacionats amb la inserció laboral i la salut 
mental.



5. DIAGNOSI
DE GÈNERE

78 II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

L’any 2019 van participar 80 persones en el procés de l’OTL, 
realitzant un total de 921 actuacions. Un 52% de les persones 
participants foren dones i el 48% restant homes, el perfil 
predominant de les quals és de persones amb un trastorn d’es-
quizofrènia, amb estudis primaris, en situació d’atur i sense el 
certificat de discapacitat.

No s’observen programes específics dedicats a dones amb 
trastorns de salut mental i no es disposa de les dades d’inser-
ció laboral desagregades per sexe, element que dificulta la 
detecció de problemes específics relacionats amb les desigual-
tats de gènere.

En relació amb el programa 30 PLUS, creat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, es recullen actuacions dedicades a la 
orientació, la formació i l’experiència professional a les perso-
nes en situació d’atur de més de 30 anys. Destaca que les 
darreres dades de les quals es disposen d’aquest programa 
pertanyen al 2017, però permeten traçar les principals dinàmi-
ques d’ocupació d’aquest col·lectiu.

No s’observen actuacions específiques dedicades a les dones 
majors de 30 anys, les quals poden veure agreujada la situació 
de desocupació degut a la desigual distribució del treball i les 
càrregues familiars.

En relació amb el programa 30 PLUS, creat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, es recullen actuacions dedicades a la 
orientació, la formació i l’experiència professional a les perso-
nes en situació d’atur de més de 30 anys. Destaca que les 
darreres dades de les quals es disposen d’aquest programa 
pertanyen al 2017, però permeten traçar les principals dinàmi-
ques d’ocupació d’aquest col·lectiu.

No s’observen actuacions específiques dedicades a les dones 
majors de 30 anys, les quals poden veure agreujada la situació 
de desocupació degut a la desigual distribució del treball i les 
càrregues familiars.

Sobre el projecte de formació professional ocupacional destaca 
el programa SEFED, de Simulació d’Empreses amb Finalitats 
Educatives, dedicat a capacitar professionalment a les perso-
nes dedicades a l’administració i la gestió empresarial 
mitjançant la simulació d’empreses.
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Els programes de formació i inserció (PFI), van dirigits a joves 
d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària 
obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni 
participen en cap acció formativa. L'objectiu dels PFI és propor-
cionar-los, d'una banda, la possibilitat de tornar al sistema 
educatiu (a la formació professional) i, de l'altra, l'aprenentatge 
imprescindible per accedir al mercat de treball.

Es recullen a continuació les dades específiques dels principals 
programes i serveis desenvolupats des de l’Ajuntament de Rubí 
en el marc de les actuacions laborals i formatives:

Acollida inicial, en què es faciliten els principals recursos per a 
l’ocupació disponibles a la vila.

Al 2020 van participar un total de 1043 persones, de les quals, 
el 45,5% han estat dones i el 54,5% homes.

Ubicat, programa adreçat a les persones en desocupació, inac-
tives i treballadores en situació de precarietat laboral, per tal 
inserir-les al mercat laboral, tot establint dinàmiques col·labora-
tives amb el teixit productiu de Rubí.

Són 30 el nombre de persones participants d’Ubicat al 2020, 
de les quals 18 han estat dones i 12 homes.

Informació i orientació per la participació en el procediment 
d’acreditació de competències professionals adquirides per 
l’experiència laboral, on s’assessora a les persones interessa-
des sobre l’acreditació de competències professionals adquiri-
des per l’experiència laboral.

El total de persones informades ha estat de 23, 10 dones i 13 
homes.

Acollida
Inicial

Ubicat

Informació
i orientació

Oficina d’Informació
i Orientació (OIO)
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Selecció de participants en les accions per la formació i l’ocu-
pació, des d’on es realitzen sessions informatives grupals i es 
seleccionen les persones candidates als plans d’ocupació.

Des del servei de primera acollida es gestionen les convoca-
tòries massives. El total de convocatòries durant l’any 2020 ha 
estat de 32, 17 per accions formatives i 15 per als programes 
de plans d’ocupació.

No es registra cap dada de les persones assistents a les 
sessions grupals.

Es faciliten les eines per a la recerca de feina de manera perso-
nalitzada i planificada segons la persona usuària.

Des del taller es van realitzar al llarg del 2020 un total de 201 
persones ateses, 85 dones i 116 homes.

Són programes destinats a persones amb dificultats específi-
ques d’inserció al mercat laboral, dedicats a millorar les seves 
condicions d’ocupabilitat.

L’any 2020 han hagut 4 convocatòries de programes de plans 
d’ocupació amb una convocatòria específica dedicada a les 
dones exclusivament (Treball i Formació línia DONA, 12 
mesos).

Amb aquestes convocatòries, el total de contractes atorgats al 
municipi de Rubí ha estat de 28. Fins el moment s’han formalit-
zat o estan en procés de formalització 21 contractes, dels 
quals 17 han estat per dones i 4 per homes.

Dispositiu d’Inserció Sociolaboral El Pinar, programa d’acom-
panyament i atenció dedicat específicament al barri El Pinar, 
per tal de facilitar la inserció sociolaboral de la població aturada 
amb risc d’exclusió social del barri. Aquesta acció no va ser 
desenvolupada al llarg del 2020.

Selecció de
participants

Taller
de recerca

de feina

Programes
per l’Ocupació

Dispositiu
d’Inserció

Sociolaboral

Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i 
empreses, són diverses accions orientades a la recerca de 
feina i la millora de l’ocupabilitat, desenvolupat conjuntament 
amb la Diputació de Barcelona.

En el total de les 6 accions realitzades, han estat 69 persones 
el total de les que hi han participat, 48 dones i 21 homes.

Recull
d’activitats
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És una convocatòria de la Diputació de Barcelona que en col·la-
boració amb d’altres Ajuntaments de la zona, tenen per objectiu 
el foment de l’ocupació a la indústria del sector químic, farma-
cèutic, dels plàstics i afins. És un programa plurianual.

Són 65 les persones participants durant total l’edició del 
programa D’aquest total 39 han estat dones i 26 han estat 
homes.

Ocupació
a la indústria

Local

Dirigida al foment de l’accés i la permanència de les persones 
amb trastorns de salut mental al mercat laboral.

Al 2020 hi van participar 71 persones de les quals el 55% eren 
homes i el 45% restant dones.

Oficina
Tècnica
Laboral

(OTL)

Al 2020 es van inscriure 1556 persones usuàries a la borsa de 
treball sent el 54% dones i el 46% homes.

D’aquestes 1556 inscripcions, s’han assolit 96 insercions 
laborals, les quals són en major mesura femenines (60% vers 
40%).

Oficina
d’inserció

L’any 2019 van iniciar-se 6 accions, les quals tenen previsió de 
desenvolupar-se fins al 2021.

Van participar 383 participants, en un total de 12 accions diver-
ses. No es disposa de les dades específiques desagregades 
per sexe.

Això i tot, el perfil de les persones participants és principal-
ment masculí (72% vers 28%). Seria convenient disposar de les 
dades d’inserció desagregades per sexe.

Les activitats desenvolupades en el marc del programa 30 Plus 
són: 

· Orientació, acompanyament en el procés de contractació i 
formació 

· Adquisició de competències i/o formació vinculada al contrac-
te de treball: 25 persones formades (68% homes i 32% dones). 

· Experiència professional mitjançant contracte laboral: 25 
contractes (68% homes i 32% dones).

Programa
30 Plus

Formació
d’oferta

en àrees
prioritàries

(FOAP)
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A l’any 2020 hi van participar 30 participants, a través de 2 
itineraris formatius diferents. A causa de l’epidèmia de la 
COVID, van finalitzar el programa nomes 19 alumnes: 10 a 
l’itinerari formatiu 001 i 9 a l’itinerari formatiu 002.

Destaca que la majoria de les persones participants són dones 
(78% vers 22%).

En aquests moments, un 37% de les persones participants, 
han assolit la inserció laboral en el sector administratiu. La 
totalitat de les persones que s’han inserit són dones.

Simulació
d’empreses

amb finalitats
educatives

(SEFED)

Programa formatiu de cuina i càtering desenvolupat presencial-
ment i telemàticament a través de la declaració de l’estat 
d’alarma el 13 de març de 2020, a causa de la COVID-19.

El curs va finalitzar amb 12 alumnes, 10 dels quals van obtenir 
el certificat acadèmic del PFI d’auxiliar d’hoteleria.

La majoria dels participants són nois (66,5% vers 33,5%).

Programa de
formació i inserció

(PEI) – auxiliar
d’hosteleria

Programa impulsat des de Rubí Forma i el Servei de Diversitat 
Funcional: Serveis Integrals d’Orientació Acompanyament i 
Suport (SIOAS).

Aquest té per objectiu facilitar l’atenció individualitzada i l’orien-
tació a persones amb discapacitat, amb la voluntat d’afavorir la 
seva recerca de feina al mercat de treball ordinari.

Programa subjecte a una subvenció anual de la Generalitat de 
Catalunya i gestionat per una entitat del tercer sector.

Programa
SIOAS

Al 2020 l’activitat realitzada per dones era: 

> 48% dels projectes assessorats 

> 39% de les empreses creades 

> 60% dels plans d’empresa 

(Aspectes tècnics, d’habilitats i actituds emprenedores, comu-
nicació, negociació...) 

> El 66,31% de les persones assistents al 2020 eren dones

Oficina
de Serveis

a l’Empresa
(OSE)

Servei d’informació
i assessorament

per a la posada en
marxa d’empreses,
adreçat a persones

emprenedores.

Formació gratuïta
adreçada a persones

emprenedores
i empreses 
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Suport estratègic adreçat a empreses que volen millorar la 
competitivitat de l’estructura empresarial.

> Durant el 2020, el 29% de les empreses assessorades la 
persona interlocutora ha estat una dona. 

> I del 70% de les consultores que assessoren a les empreses 
estan liderades per dones.

Un òrgan de concertació i governança, que treballa per a la 
definició i implantació de les polítiques de proximitat per al 
desenvolupament econòmic local de Rubí. 

> Consell General TCIR: 32 organitzacions (representants: 77% 
homes i 23% dones).

Facilita la recerca de naus i solars disponibles per a facilitar la 
localització més adient a cada projecte. Adreçat a persones 
emprenedores i empreses. 

> 13 organitzacions (representants: 61,5% homes i 38,5% 
dones).

De cara a les accions del present Pla es recomana desagregar 
les dades per sexe a tots els programes i serveis que es desen-
volupin en el marc de l’ocupació i la inserció sociolaboral, per 
tal d’observar dinàmiques i necessitats específiques de les 
dones i els homes del municipi.

Tal com s’ha exposat anteriorment, la distribució de les 
tasques reproductives i productives ha sigut tradicionalment 
desigual, dificultant la presència de les dones a l’espai públic i 
invisibilitzant les seves contribucions, element dificulta el ple 
assoliment dels drets de les dones i el conjunt de la societat.

Aquests darrers anys ha augmentat la presència de les dones 
a l’espai públic, però no han deixat de donar-se situacions de 
discriminació, i encara són molt elevades les diferències entre 
la participació de les dones i els homes a l’espai públic.

Consultoria
especialitzada en

l’àmbit empresarial

Taula de
Competitivitat

Industrial de Rubí

Portal
Immobiliari

de Rubí

LÍNIA ESTRATÈGICA 6.
RECONEIXEMENT

DEL LIDERATGE
I LA PARTICIPACIÓ

DE LES DONES
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Així, per tal d’assolir una igualtat efectiva entre dones i homes 
és important observar la participació sociopolítica de les dones 
de Rubí, en les diverses esferes polítiques i socials que contri-
bueixen a la cohesió social de la vila, com són les entitats i 
associacions del municipi i els òrgans de representació munici-
pals.

En aquest sentit, els objectius de la present línia estratègica 
són l’assoliment d’una democràcia participativa i equitativa, 
que vetlli per la participació de les dones en tots els àmbits de 
la vida pública. Concretament, s’han analitzat els següents 
elements:

· Paritat en la participació política de Rubí

· Participació de les dones a la vida associativa i social de Rubí

La participació política del consistori de Rubí està formada per 
25 persones, de les quals el 44% està conformat per dones i el 
56% restant són homes, element que manifesta una major 
representació masculina al consistori, tot indicant una manca 
de paritat de gènere.

En relació amb l’equip de govern de l’actual mandat, conformat 
per 2 partits polítics, la Junta de Govern Local és formada per 
10 persones, sent aquesta completament paritària (50% dones 
i 50% homes).

Alcaldessa

Regidor del Servei de Promoció i Dinamització Cultural, del 
Servei de Projecció de la Ciutat, del Servei de Comerç, del 
Servei de Recursos Humans i 1r Tinent d’Alcaldessa

Regidora de Rubí Serveis Audiovisuals, del Servei d’Habitatge i 
de Proursa i 2ª Tinent d’Alcaldessa

Regidora d’Hisenda i Serveis Econòmics, del Servei Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania, del Servei de Gent Gran Activa i 3ª 
Tinent d’Alcaldessa

Regidor del Servei Oficina de Serveis a l’Empresa, de Serveis 
Jurídics, del Servei de Contractació, del Servei de Planejament 
Urbà, del Servei de Llicències i Disciplina, del Servei de Mobili-
tat i Accessibilitat i 4t Tinent d’Alcaldessa

LÍNIA ESTRATÈGICA 6.
RECONEIXEMENT

DEL LIDERATGE
I LA PARTICIPACIÓ

DE LES DONES

a) Paritat en
la participació

política

Equip
de govern
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Regidor del Servei d’Esports, del Servei d’Obra Pública, del 
Servei de Manteniment Urbà i 5è Tinent d’Alcaldessa

Regidora de Serveis Socials, del Servei de Programes Secto-
rials, d’Igualtat i 6ª Tinent d’Alcaldessa

Regidora del Servei de Salut Pública i del Servei de Seguretat 
Ciutadana i Protecció Civil

Regidor del Servei Rubí Forma i del Servei d’Infància i Educació

Regidor del Servei de Sostenibilitat i Medi, Tractament i Elimi-
nació de Residus, Cicle de l'aigua, Benestar animal i Tinença 
Responsable, i Rubí Brilla

Així, l’oposició es distribueix de manera desigual en matèria de 
gènere, sent les dones el 40% d’aquesta i els homes el 60% 
restant. Per tant, només l’equip de govern és paritari entre 
dones i homes, però no la representació política total de l’ens.

Rubí compta amb una gran bateria d’entitats diverses, les 
quals es dediquen a una àmplia varietat de temàtiques, entre 
les quals hi ressalten en major mesura les de caire cultural, 
esportiu i educatiu.

Tot i el gran nombre d’entitats del municipi, seria interessant 
des de l’anàlisi de la perspectiva de gènere observar la distribu-
ció de dones i homes en les diverses entitats, així com detectar 
qui participa en major mesura de les juntes directives i 
encapçala els rols de lideratge en aquestes.

En relació amb les associacions específiques en l’àmbit de la 
igualtat, destaquen aquestes diverses entitats:

· Associació de dones aturades i dones immigrants

· Plataforma contra les violències de gènere de Rubí

També destaca l’assemblea feminista de Rubí, la qual desenvo-
lupa assíduament activitats en l’àmbit de la igualtat de gènere 
i l’erradicació de les violències masclistes. Les seves comuni-
cacions es realitzen principalment a través de la pàgina face-
book de l’assemblea i el twitter.

No es disposa de més dades relatives a la participació de les 
dones a l’espai associatiu de Rubí.

b) Participació
social y associativa
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ACTIVITAT

Llarg recorregut en l’elabora-
ció de polítiques d’igualtat de 
gènere.

Compta amb el Servei d’Igual-
tat i el SIAD municipal, des 
d’on es realitzen les principals 
actuacions vers la igualtat de 
gènere i l’erradicació de les 
violències masclistes.

La transversalitat de gènere 
forma part dels objectius 
principals de l’Ajuntament.

L’Ajuntament té una llarga 
trajectòria en la lluita contra 
les violències masclistes.

Rubí compta amb 4 serveis 
bàsics d’actuació i atenció a 
les violències masclistes:
· SIAD
· Servei ATENPRO
· Casa d’Urgències
· Punt de Trobada

Al 2019 es va actualitzar el 
Protocol per a l’abordatge de 
la violència masclista a Rubí.

Disposa d’una campanya de 
prevenció de les agressions 
sexistes en context de Festa 
Major: Respecta’m, No és No!

Són múltiples les activitats de 
sensibilització vers les violèn-
cies masclistes desenvolupa-
des en el context del 8M i el 
25N.

S’han impulsat activitats en 
relació amb les noves masculi-
nitats.

L’últim Pla d’Igualtat municipal 
data del 2004-2008.

Manca formació en gènere a 
nivell transversal als diversos 
serveis de l’Ajuntament.

Cal reforçar la cultura de 
treball transversal a les 
diverses àrees de l’ens local.

El Covid-19 ha dificultat 
l’accés a les cases d’emer-
gència a les dones en situació 
de violències masclistes.

El canviar la metodologia de 
recollida de dades del SIAD de 
Rubí (entre el 2017 i 2018) 
dificulta l’anàlisi comparatiu 
entre ambdós anys.

El Protocol per a l’abordatge 
de la violència masclista a 
Rubí és poc sintètic.

Caldria impulsar activitats de 
sensibilització vers les violèn-
cies masclistes al llarg de 
l’any, més enllà de les dates 
commemoratives.

Cal reforçar la sensibilització 
vers els privilegis dels homes 
cisgèneres i heterosexuals.

Línia 1.
Compromís

amb la Igualtat
de gènere

Línia 2.
Accions

contra la
violència
masclista

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES
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ACTIVITAT

Des de Benestar Social 
s’impulsen múltiples progra-
mes d’atenció ciutadana i són 
diverses les prestacions 
ofertes per a assegurar el dret 
de les persones a la vida 
digna, en totes les etapes de 
la vida.

S’han desenvolupat actua-
cions des de la perspectiva de 
gènere en pro de la cohesió 
social i el foment de la convi-
vència.

El Servei de Salut Pública de 
Rubí compta amb diverses 
actuacions dedicades a la 
promoció de la salut de les 
dones i a la igualtat de 
gènere.

Des del Servei d’Esports 
s’impulsa l’Esport Femení, 
reivindicant l’apoderament de 
les dones i la igualtat d’opor-
tunitats entre dones i homes.

Les polítiques municipals 
d’atenció a la diversitat són 
dissenyades per al foment de 
l’autonomia i potenciant les 
capacitats de les persones 
usuàries.

l Pla d’acollida en l’àmbit de 
les migracions està dissenyat 
des d’una perspectiva inter-
seccional.

El servei d’Igualtat i el servei 
d’Acollida incorporen la 
interseccionalitat com a eixos 
centrals de les polítiques.

La Memòria de Serveis 
Socials no desagrega les 
dades per sexe.

Mancaria observar la percep-
ció de seguretat de les dones 
de Rubí en ocupar l’espai 
públic.

Convindria reforçar les activi-
tats de Salut adreçades a la 
comunitat, des de la perspec-
tiva de gènere.

No es disposa d’informació de 
la participació en els esports 
municipals desagregada per 
sexes.

No s’integra la perspectiva de 
gènere de manera transversal 
en la programació d’activitats
del Pla d’Atenció.

La Covid-19 ha dificultat a les 
dones la participació en les 
activitats del servei, a causa 
de la sobrecarrega de cures.

Manca incorporar la perspecti-
va interseccional de manera 
transversal als diversos 
serveis de l’Ajuntament.

Línia 3.
Drets i qualitat

de vida

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES
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La coeducació és un element 
transversal en l’oferta educati-
va de Rubí, sobretot en 
l’àmbit públic.

El Consultori Sexual i de 
parella i d’activitats d’educa-
ció sexual està dissenyat des 
de la perspectiva de gènere, 
parant especial atenció a la 
diversitat sexual i de gènere.

La transverslització de gènere 
és present al llarg de la 
programació del Servei de 
Promoció i Dinamització 
Cultural.

L’Ajuntament de Rubí disposa 
d’una àmplia gamma de 
serveis dedicats a la promoció 
de l’ocupació, l’emprenedoria 
i la inserció laboral.

Tot i no haver-hi una paritat de 
gènere en la representació 
política, l’alcaldia recau en 
mans d’una dona.

i ha una elevada participació 
associativa a Rubí. En l’àmbit 
específic de dones són 2 les 
entitats i 1 assemblea femi-
nista.

Cal fer més èmfasi en les 
activitats relacionades amb 
l’erradicació de les violències 
masclistes i l’educació sexual.

Des del servei s’identifica la 
necessitat de desenvolupar 
més activitats basades en la 
prevenció de les relacions 
abusives i les violències 
masclistes.

Convindria incorporar activitats 
basades en el reconeixement 
de la interseccionalitat i la 
perspectiva de la diversitat 
sexual i de gènere.

No es detecten programes 
específics a les dones, més 
enllà del programa d’ocupació 
DONA 12.

Caldria reforçar la recollida de 
dades des de la perspectiva 
de gènere en els diversos 
programes.

Ni l’equip de govern ni l’oposi-
ció tenen una distribució 
paritària en gènere.

No hi ha dades de participació 
de les dones en les diverses 
associacions.

Línia 4.
Coeducació

Línia 5.
Reformulació
dels treballs i

dels temps

Línia 6.
Reconeixement

del lideratge
i la participació

de les dones

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES
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El present Pla d’Accions es dissenya a partir de les necessitats 
detectades a través de la diagnosi de gènere i amb la ferma 
voluntat d’impulsar la transversalitat de gènere a l’ens local, 
per apostar per unes polítiques feministes i inclusives que 
treballin per la igualtat de gènere i l’erradicació de les violèn-
cies masclistes a la ciutat de Rubí.

Per això, el present Pla d’accions es desenvolupa a través de 6 
eixos d’acció, mitjançant 83 accions planificades al llarg del 
2021 i 2024, seguint les següents línies estratègiques:

91

ACTIVITAT

2021
2024

836
EIXOS

D’ACCIÓ
ACCIONS

PLANIFICADES

19 accions

9 accions

20 accions

19 accions

8 accions

8 accions

COMPROMIS AMB LA IGUALTAT DE GÈNERE

ACCIONS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

DRETS I QUALITAT DE VIDA

RECONEIXIMENT DEL LIDERATGE
I LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES

COEDUCACIÓ I TRANSMISSIÓ D’UNA 
CULTURA IGUALITÀRIA

REFORMULACIÓ DELS TREBALLS
I DELS TEMPS

1

2

3

4

5

6
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ACTIVITAT
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Desenvolupar totes les polítiques municipals des de la perspec-
tiva de gènere, incorporant la transversalitat a cada àrea de 
l’Ajuntament, amb la voluntat d’impulsar actuacions per la 
igualtat efectiva entre dones i homes al municipi de Rubí.

Aprovar el II Pla d’Igualtat 
de gènere per a la ciutada-
nia de Rubí pel Ple Munici-
pal i creació de la Comis-
sió d’Igualtat permanent, 
per a impulsar la transver-
salitat de gènere a l’Ajun-
tament.

Establir el Pla anual de 
treball de la Comissió 
d’Igualtat.

Decidir anualment les 
accions de comunicació 
del II Pla d’Igualtat munici-
pal i el seu seguiment.

Fer una presentació institu-
cional del II Pla d’Igualtat 
de gènere de l’Ajuntament 
de Rubí.

Formar en transversalitat 
de gènere a la plantilla de 
l’Ajuntament de Rubí.

Elaborar una guia de 
llenguatge no sexista per 
assegurar la no discrimina-
ció en les comunicacions 
de l’ens local.

Realitzar una formació a la 
plantilla de l’Ajuntament de 
Rubí per a donar a 
conèixer la guia de 
llenguatge no sexista.

· Número de vots favora-
bles a l’aprovació del Pla
· Decret de creació

Creació del Pla anual de 
treball

Nombre de comunicacions 
realitzades

Jornada de presentació del 
Pla

· % de persones partici-
pants, per sexe
· Certificat de formació

Distribució de la guia entre 
la plantilla

· % persones formades, 
per sexe
· Certificat de formació

2021

2021
2024

2021
2024

2021

2021
2024

2022

2021
2024

1

2

3

4

5

6

7

Comissió d’Igualtat
Igualtat
Alcaldia

Comissió d’Igualtat

Comunicació
Comissió d’Igualtat

Igualtat
Alcaldia

Igualtat
Recursos Humans

Igualtat
Comunicació

Igualtat
Recursos Humans

LÍNIA 1.
COMPROMÍS

AMB LA IGUALTAT
DE GÈNERE

Ojectiu
general

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY
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ACTIVITAT
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Incorporar la perspectiva 
del cicle de vida en la 
difusió i representació de 
les polítiques d’igualtat.

Incorporar clàusules amb 
perspectiva de gènere a la 
contractació pública.

Revisar els documents 
dirigits a la ciutadania des 
de la perspectiva de 
gènere, per garantir una 
comunicació no sexista ni 
LGTBIfòbica.

Crear una jornada de 
reconeixement sobre la 
transversalitat de gènere 
desenvolupada a l’ens 
local, per a tota la planti-
lla.

Establir l’obligatorietat de 
recollir les dades per sexe 
a cada servei, donant 
espai per a recollir dades 
en relació a les identitats 
no binàries.

Apropar el SIAD a casals, 
entitats de gent gran i 
serveis adreçats a les 
persones amb diversitat 
funcional, perquè les 
dones participants sentin 
el recurs com a seu, a 
través de la programació 
d’activitats, xerrades, 
conferències... A més de 
donar-lo a conèixer als 
instituts i a la ciutadania 
en general.

Nombre de polítiques 
d’igualtat que incorporen 
aquesta perspectiva

Clàusules incorporades

· Nombre de documents 
revisats
·  % de documentació 
modificada

· Realització de la jornada
· Valoració de la jornada

Recollida de dades desa-
gregades per sexe

· Nombre d’activitats 
realitzades
·  Nombre de dones partici-
pants, per edat

2021
2024

2022

2022

2022

2022

2022

8

9

10

11

12

13

Igualtat
Gent Gran Activa

Igualtat
Contractació

Comunicació

Igualtat

Recursos Humans

Igualtat
Gent Gran Activa

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY
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ACTIVITAT
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Visibilitzar la tasca de 
cures que fan les dones a 
través de vivències i 
testimonis reals, fent 
especial èmfasi a les 
vivències de les dones 
grans i del jovent.

Portar a terme el projecte 
“En qüestions de gènere... 
EMPAT!” per a entitats 
esportives (conèixer l’estat 
de les entitats en l’àmbit 
de la igualtat de gènere, 
formació en aspectes 
bàsics d’igualtat i acom-
panyament en el disseny 
del seu propi Pla d’Igual-
tat).

Elaborar un estudi de les 
condicions de vida de les 
dones de Rubí, des de la 
perspectiva de gènere.

Organitzar actes esportius 
amb criteris d'igualtat de
gènere i coeducació.

Avaluació in itinere del II 
Pla d’Igualtat de gènere 
per a la ciutadania de 
Rubí.

Avaluació en finalitzar el 
període del II Pla d’Igualtat 
de gènere per a la ciutada-
nia de Rubí.

· Realització d’una jornada 
de cures

· Difusió de l’activitat

· Nombre de participants, 
per sexe

· Informe de l’estat de les 
entitats esportives en 
qüestions de gènere

· Nombre d’entitats espor-
tives formades

· Nombre de persones 
assistents a la formació, 
desagregades per sexe

· Nombre d’entitats espor-
tives amb Pla d’Igualtat

· Realització de l’estudi

· % de dones participants

· Nombre d’actes espor-
tius amb criteris d’igualtat 
i coeducació

· Informe de l’avaluació

· Informe de l’avaluació

2022

2022

2023

2023

2022

2024

14

15

16

17

18

19

Igualtat
Gent Gran Activa
Joventut

Esports
Igualtat

Igualtat

Esports

Igualtat
Comissió d’Igualtat

Igualtat
Comissió d’Igualtat

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY



7. PLA D’ACCIONS

95

ACTIVITAT

II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

Impulsar la lluita contra les violències masclistes a nivell insti-
tucional i social.

Organitzar campanyes 
transversals de sensibilit-
zació vers les violències 
masclistes des de totes 
les àrees de l’Ajuntament, 
en el context del Dia 
internacional de l’eradica-
ció de la violència masclis-
ta (25 N).

Consolidar al SIAD com a 
Servei referent en l’abor-
datge i la prevenció de les 
violències masclistes.

Realitzar una marxa 
exploratòria per Rubí, des 
de la perspectiva de 
gènere i interseccional, 
que tingui un especial 
enfocament en la mirada 
de les joves del municipi.

Realitzar una jornada al 
voltant de la socialització 
en la masculinitat i el que 
implica (identitat, rols de 
gènere, violències, mascu-
linitats hegemòniques i 
noves masculinitats).

Formar a la Policia Local 
en l’atenció de les violèn-
cies masclistes des de la 
perspectiva de gènere.

· Número d’activitats 
realitzades pel 25N

· % de persones assis-
tents, per sexe

· Serveis participants de la 
jornada

· Nombre de dones ateses

· Nombre de campanyes, 
accions, protocols que es 
porten a terme.

· Ruta de la marxa explora-
tòria

· % de persones partici-
pants, per sexe i edat

· Nombre de participants a 
la jornada

· Valoració de la jornada

· Certificat de formació

· % de persones formades, 
per sexe

2021
2024

2021
2024

2022

2022

2022

1

2

3

4

5

Igualtat
Comissió d’Igualtat

Igualtat

Igualtat
Joventut

Igualtat

Igualtat
Recursos Humans
Policia Local

LÍNIA 2. 
ACCIONS CONTRA

LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA

Ojectiu
general

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY
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ACTIVITAT

II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

Impulsar un programa 
d’atenció a homes que 
desenvolupen actituds 
violentes vers les dones i 
infants.

Crear una campanya de 
rebuig a les violències 
masclistes i que impulsin 
els espais segurs de la 
ciutat, mitjançant d’un 
segell d’adhesió (a través 
d’un taller i/o formació) 
per als comerços de la 
vila, com a establiment 
lliure de violències mas-
clistes.

Aprovació del Protocol de 
prevenció de la mutilació 
genital femenina de Rubí i 
constitució de la taula de 
seguiment, posant espe-
cial èmfasi en la perspecti-
va de les entitats del 
municipi que treballen la 
problemàtica.

Creació d’un protocol propi 
de prevenció de les violèn-
cies masclistes en els 
entorns d’oci del municipi, 
fent especial èmfasi en la 
perspectiva de les entitats 
culturals i juvenils del 
municipi per a la realitza-
ció de la diagnosi i la seva 
avaluació, organitzant 
Punts Liles als esdeveni-
ments claus del municipi 
(nocturn i diürns).

Creació d’un protocol de 
dol de feminicidi.

2023

2024

2021

2022

2022

6

7

8

9

10

Igualtat
Serveis Socials

Igualtat
Comunicació

Igualtat

Igualtat
Joventut

Igualtat
Alcaldia

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY

· Nombre de participants 
del programa

· Eixos desenvolupats al 
programa

· Realització de la 
campanya

· Distribució del segell

· % de comerços 
participants

· Acta d’aprovació del 
Protocol

· Nombre de membres de 
la taula de seguiment, per 
sexe

· Acta d’aprovació del 
Protocol

· Nombre de serveis 
participants

· Comunicacions realitza-
des

· Nombre d’entitats partici-
pants

· Acta d’aprovació del 
Protocol
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2021-2024

Impulsar la interseccionalitat i la perspectiva de gènere com a 
eixos prioritaris en l’organització d’actuacions municipals.

Impulsar activitats esporti-
ves mixtes i fomentar en 
les noies i dones aquells 
esports més masculinit-
zats.

Seguir amb la programació 
d’activitats des de la 
perspectiva interseccional.

Continuar amb la introduc-
ció de continguts amb 
perspectiva de gènere a la 
formació del mòdul C del 
circuit d’acollida.

Analitzar la demografia 
dels 4 barris amb els que 
es treballa des d’Acció 
Comunitària, per conèixer 
el percentatge de dones 
residents als barris, les 
edats i les possibles 
necessitats.

Promoció d’accions trans-
versals amb la regidoria 
d’igualtat per tal de visibi-
litzar al col·lectiu de dones 
nouvingudes als espais de 
sensibilització (8M, 25N...)

· Número d’activitats 
realitzades

· Número de persones 
participants, per sexe

· Actuacions realitzades

· Nombre de persones 
participants, per sexe

· Programació mòdul C

· Nombre de persones 
participants, per sexe

· Anàlisi demogràfic

· Necessitats detectades

· Resultats de l’informe

· Programació d’activitats 
en les dates commemorati-
ves

· Nombre de dones nouvin-
gudes participants

2021
2024

2021

2021
2024

2022

2021
2022

1

2

3

4

5

Igualtat
Esports

Acollida i convivència
Igualtat
Gent Gran
Joventut
Acció Comunitària
Infància i Educació

Acollida

Acció Comunitària
Igualtat

Acollida
Igualtat

LÍNIA 3.
DRETS I QUALITAT

DE VIDA

Ojectiu
general

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY



7. PLA D’ACCIONS

98

ACTIVITAT

II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

Impulsar activitats tecnolò-
giques mixtes i fomentar 
especialment la participa-
ció de noies i dones en 
aquestes activitats.

Incorporar la perspectiva 
de gènere a la programa-
ció de la Gent Gran.

Fer difusió del servei 
d’acollida a col·lectius 
específics de dones a la 
ciutat.

Impulsar projectes de salut 
pública des de la perspec-
tiva de gènere, més enllà 
dels centres educatius.

Incorporar la perspectiva 
de gènere a la programa-
ció del Pla d’Atenció 
integral a les persones 
amb discapacitat i diversi-
tat funcional.

Realitzar tallers de liderat-
ge en femení a les entitats 
dels barris, fent èmfasi en 
el lideratge de les seves 
entitats, la composició de 
la junta directiva i la gestió 
de la perspectiva de 
gènere.

Incorporar al programa 
Gaudeix de la vida en gran! 
Activitats dirigides a dones 
grans en coordinació i 
treball transversal amb el 
servei d’igualtat.

2022

2021
2024

2022

2022
2024

2022

2022
2024

2023

6

7

8

9

10

11

12

edRa
(Escola d’art i disseny)
Igualtat

Gent Gran Activa
Igualtat

Acollida
Igualtat

Igualtat
Salut Pública

Oficina d’Atenció a la 
Diversitat Funcional
Igualtat

Igualtat
Acció Comunitària

Gent Gran Activa
Igualtat

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY

· Número d’activitats 
programades

· Número de dones i noies 
participants

· Accions desenvolupa-
des

· Comunicacions 
realitzades

· Nombre de noves 
participants del servei

· Número de projectes 
realitzats

· Accions desenvolupades

· Nombre de persones 
ateses, per sexe

· Llistat d’entitats partici-
pants

· Nombre de persones 
participants, per sexe

· Nombre d’activitats 
específiques

· Nombres de dones 
participants



Oferir càpsules formatives 
pre-laborals per a dones 
nouvingudes i així millorar 
la seva ocupabilitat.

Avaluar les instal·lacions 
municipals des de la 
perspectiva de gènere.

Disseny i implementació 
d’un dispositiu de referèn-
cia adreçat a dones amb 
discapacitat, el qual 
organitzi accions de 
sensibilització en matèria 
de gènere i també sigui un 
espai preventiu per tal de 
detectar situacions de risc 
específiques.

Incorporar la perspectiva 
de gènere al disseny 
d’accions del servei 
d’acollida, tenint en 
compte els horaris forma-
tius, per tal de facilitar la 
conciliació amb el treball 
de cures.

Aproximació a la comunitat 
d’origen africà del territori 
per treballar preventiva-
ment l’eradicació de la 
pràctica perjudicial de la 
Mutilació Genital Femeni-
na. Treballar conjuntament 
amb les entitats del 
municipi que aborden 
aquesta qüestió.

Dissenyar activitats especí-
fiques en matèria de 
gènere als barris, per cada 
sector d’edat.

Acollida
Rubí Forma

Igualtat
Serveis Urbans

Igualtat
Oficina d’Atenció a la 
Diversitat Funcional

Acollida

Acollida
Igualtat

Acció Comunitària
Igualtat
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ACTIVITAT

II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

2023

2023

2023

2024

2024

2024

13

14

15

16

17

18

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY

· Programa formatiu

· Nombre de dones forma-
des

· Avaluació realitzada

· Mesures impulsades

· Creació del dispositiu

· Nombre d’accions de 
sensibilització realitza-
des

· Nombre de dones 
participants

· Accions planejades

· Horari formatiu

· Nombre de persones 
assistents a les forma-
cions, per sexe

· Programació d’activitats

· Nombre de persones 
assistents, per sexe

· Nombre d’activitats 
planificades, per barri

· Nombre de persones 
participants, per sexe i 
edat



Realitzar activitats ludicoe-
ducatives, artístiques i 
culturals amb les dones 
dels barris, liderant la 
dinamització i la gestió 
dels conflictes vinculats a 
la perspectiva de gènere.

Recuperar les activitats 
planificades al voltant de 
la salut de les dones.

Acció Comunitària
Mediació Ciutadana
Igualtat

Salut
Igualtat

· Nombre de dones 
participants, per barri

· Nombre d’activitats 
planificades

· Nombre de persones 
participants, per sexe i 
edat
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ACTIVITAT

II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

2024

2021
2024

19

20

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY
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ACTIVITAT

II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

Estimular la cultura igualitària i l’eliminació de les discrimina-
cions de gènere, a través de la promoció de la coeducació i 
l’aprenentatge des de la perspectiva de gènere.

Impulsant un projecte 
coeducatiu als centres 
educatius.

Formar a les persones 
educadores dels centres 
educatius en igualtat de 
gènere, a través d’estratè-
gies pràctiques pel seu dia 
a dia (revisió de contes, 
propostes educatives, 
estructura del pati des de 
la perspectiva de gènere...)

Elaborar material educatiu 
que promogui la igualtat, 
seguint les propostes de la 
Guia “Qui fa què”, per 
aconseguir la igualtat des 
de la corresponsabilitat.

Programació, com a mínim, 
de dues activitats anuals 
des de la perspectiva de 
gènere, en els diferents 
cicles d’activitats que 
ofereix el Servei de Joven-
tut.

Realitzar campanyes de 
comunicació del servei de 
Consultori sexual i de 
parella de l’Espai jove, 
incorporant la diversitat 
sexual i de gènere i 
relacional.

Infància i Educació
Igualtat

Infància i Educació
Igualtat

Infància i Educació
Igualtat

Joventut
Igualtat

Joventut
Igualtat

· Número d’activitats 
coeducatives realitzades

· Número de persones 
formades, per sexe i 
centre educatiu

· Número de persones 
formades, per sexe i 
centre educatiu

· Número d’accions realit-
zades a través de la 
formació

· Tipus de material elabo-
rat

· Tipus de difusió del 
material realitzada

· Tipus d’activitats planifi-
cades

· Número d’activitats 
realitzades

· Número de joves partici-
pants, per sexe i edat

· Campanyes realitzades

· Número de persones 
ateses al Consultori, per 
sexe i edat

2021
2024

2022

2022

2021
2024

2021
2024

1

2

3

4

5

LÍNIA 4.
COEDUCACIÓ

I TRANSMISSIÓ
D’UNA CULTURA

IGUALITÀRIA

Ojectiu
general

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY



Col·laboració en la difusió 
d’activitats vinculades al 
Pla d’Igualtat des de les 
xarxes socials del Servei 
de Cultura i Joventut.

Seguir desenvolupant 
activitats des de la pers-
pectiva de gènere a joves 
de Rubí, col·laborant i 
tenint en compte la pers-
pectiva de les entitats del 
municipi que, en la seva 
quotidianitat, elaboren i 
realitzen activitats al jovent 
del municipi amb perspec-
tiva de gènere.

Treballar les campanyes 
als barris des dels centres 
educatius.

Promoure la participació 
activa de les entitats 
veïnals a les polítiques de 
gènere.

Incloure la perspectiva de 
gènere a les programa-
cions culturals.

Joventut
Comunicació

Joventut
Igualtat

Acció Comunitària
Infància i Educació

Promoció i dinamització 
cultural
Acció Comunitària

Promoció i dinamització 
cultural
Igualtat
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ACTIVITAT

II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

2021

2021

2022

2022

2022

6

7

8

9

10

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY

· Nombre d’activitats 
difoses

· Nombre de canals utilit-
zats per a cada activitat

· Nombre d’interaccions 
rebudes per cada activitat 
difosa

· Nombre d’activitats 
desenvolupades

· Nombre d’entitats partici-
pants

· Número d’activitats 
realitzades
· Número d’alumnes 
participants

· Programació realitzada 
des de la perspectiva de 
gènere

· Número de persones 
participants de les activi-
tats, per sexe

· Número d’activitats 
desenvolupades
· Número de persones 
participants, per sexe



Reconèixer i identificar les 
escoles i centres de 
secundària, que desenvolu-
pin projectes de coeduca-
ció al projecte educatiu i 
que promoguin l’elaboració 
de manifestos a favor de la 
igualtat i la diversitat 
sexual per part del mateix 
alumnat.

Dissenyar activitats destin-
ades a joves sobre la 
prevenció de les relacions 
abusives i la prevenció de 
les violències masclistes 
en l’àmbit afectivosexual.

Impulsar projectes coedu-
catius en l’educació no 
formal de Rubí.

Incorporar la consciencia-
ció vers les violències 
sexuals als projectes 
coeducatius dels centres 
escolars.

Establir canals de comuni-
cació amb les AFA per tal 
d’implicar i sensibilitzar les 
famílies en ”l’educació en 
valors igualitaris”, incorpo-
rant el foment de la coedu-
cació.

Treballar les polítiques 
d’igualtat amb les perso-
nes joves de Rubí, tot 
impulsant les campanyes 
de barri i la sensibilització 
en gènere.

Infància i Educació

Joventut
Igualtat

Igualtat

Infància i Educació
Igualtat

Igualtat
Infància i Educació

Joventut
Igualtat
Acció Comunitària
Equip de medi obert
(RubiJove als Barris)
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ACTIVITAT

II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

2022

2022

2022

2022

2023

2023

11

12

13

14

15

16

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY

· Nombre de distincions o 
reconeixements oferts a 
les escoles

· Nombre de manifes-
tos/activitats realitzats

· Nombre d’assistents a 
l’acte, per sexe

· Activitats programades

· Número de joves partici-
pants, per sexe i edat

· Activitats programades

·  Número de persones 
participants, per sexe i 
entitat

· Document de treball

· Número d’alumnes 
participants, per sexe i 
centre educatiu

· Nombre de reunions amb 
les AFA

· Nombre de famílies 
assistents, per sexe

· Nombre de polítiques 
treballades

· Nombre de persones 
participants, per sexe i 
edat



Proposar al Pla de Forma-
ció de Zona activitats 
formatives sobre coeduca-
ció adreçades a docents.

Impulsar els camins 
segurs i accessibles a les 
escoles.

Impulsar la creació d’una 
xarxa ”d’Escoles coeduca-
tives de Rubí”, que estigui 
formada per comissions de 
gènere, coeducació i 
feminisme des de les 
escoles de la ciutat, amb 
participació de mestres i 
famílies.

Infància i Educació

Serveis Urbans
Infància i Educació

Igualtat
Infància i Educació
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ACTIVITAT

II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

2023

2023

2024

17

18

19

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY

· Nombre de formacions 
sobre coeducació

· Nombre de persones 
formades sobre coeduca-
ció, per sexe i per centre 
educatiu

· Realització del camí

· Pressupost destina

· Nombre de comissions 
referents en coeducació, 
creades a les escoles 
bressol, escoles i instituts.

· Nombre de persones 
participants, per sexe i 
centre educatiu



7. PLA D’ACCIONS

105

ACTIVITAT

II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

Reformular els temps de treball productiu i no remunerat, 
impulsant la igualtat de distribució dels temps i establint mesu-
res que facilitin la corresponsabilitat de la vida familiar, perso-
nal i laboral.

Impulsar sessions de 
sensibilització entorn les 
cures i els rols de gènere.

Desagregar les dades per 
sexe a tots els programes i 
serveis que es desenvolu-
pin en el marc de l’ocupa-
ció i la inserció sociolabo-
ral de Rubí.

Programació formativa 
amb discriminació positiva, 
en l’especialitat d’Adminis-
tració i Atenció Sociosani-
tària.

Campanyes d’orientació i 
sensibilització per fomen-
tar la presència de les 
dones en àmbits que en 
un futur oferiran més 
oportunitats d’ocupació 
(com per exemple l’àmbit 
de la tecnologia i la cièn-
cia).

Formar a la plantilla de 
l’ens local en la Reforma 
Horària i els usos del 
temps.

Oferir servei de canguratge 
per a la ciutadania en les 
activitats promocionades 
des de l’Ajuntament de 
Rubí.

IIgualtat

Rubí Forma

Rubí Forma

Rubí Forma
Comunicació

Igualtat
Recursos Humans

Ciutadania

· Elaboració de la jornada

· Número de persones 
participants, per sexe

· Formació realitzada

· Número de persones 
participants, per sexe i 
acció formativa

· Campanyes realitzades

· Canals de difusió de les 
campanyes

· Persones participants, 
per sexe

· Accions realitzades

· Número de persones 
participants, per sexe

· Número de persones que 
han fet ús del servei, per 
sexe

· Dades desagregades per 
sexe

2021
2024

2021

2021

2021
2022

2022

2023

1

2

3

4

5

6

LÍNIA 5.
REFORMULACIÓ
DELS TREBALLS

I DELS TEMPS

Ojectiu
general

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY



Accions de sensibilització 
a les empreses per impul-
sar el talent femení.

Organitzar unes jornades 
d’economia feminista, 
enfocades a la ciutadania 
de Rubí.

Rubí Forma

Igualtat
Promoció i dinamització 
cultural
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ACTIVITAT

II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

2022
2023

2023

7

8

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY

· Nombre d’accions realit-
zades

· Nombre d’empreses 
participants

· Nombre de persones 
participants, per sexe

· Jornades realitzades

· Persones ponents de la 
jornada, per sexe



7. PLA D’ACCIONS

107

ACTIVITAT

II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

Fomentar la participació de les dones i la seva presència a la 
vida pública i associativa.

Impulsar unes jornades 
d’empoderament feminista 
anuals, que fomentin la 
participació de les dones i 
que siguin l’inici d’un 
projecte de creació de una 
“Escola d’apoderament 
feminista”.

Propulsar un espai d’ho-
mes que treballin les 
noves masculinitats i la 
cessió d’espais a les 
dones en els àmbits 
laborals i de lideratge.

Crear un espai estable de 
participació amb les dones 
i les entitats de dones de 
la ciutat.

Impulsar el reconeixement 
de la memòria històrica de 
les dones referents en 
diferents camps per 
potenciar models femenins 
que ajudin a construir 
imaginaris culturals sense 
desigualtats de gènere.

Impulsar unes jornades 
anuals amb dones 
referents en el seu camp 
(cultura, empresa, ciència, 
esports...), per fomentar la 
participació de les dones 
de Rubí.

IIgualtat

IIgualtat

IIgualtat
Ciutadania

Igualtat
edRa (Escola d’art i 
disseny)

Igualtat
Comissió Igualtat

· Elaboració de la jornada

· Número de persones 
participants, per sexe

· Número d’homes partici-
pants

· Número de sessions 
realitzades

· Número de dones partici-
pants

· Espais cedits a les 
trobades de dones

· Activitats realitzades

· Número de persones 
participants, per sexe

· Jornades realitzades

· Persones ponents de les 
jornades, per sexe

2021

2021

2022

2022

2023

1

2

3

4

5

LÍNIA 6.
RECONEIXEMENT

DEL LIDERATGE
I LA PARTICIPACIÓ

DE LES DONES

Ojectiu
general

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY



Recolzar a la Comissió del 
Nomenclàtor en perspecti-
va de gènere de la ciutat 
de Rubí.

Augmentar el fons en 
matèria de gènere i diversi-
tat sexual i de gènere a les 
biblioteques de Rubí

Igualtat
Xarxa de Biblioteques
Promoció i dinamització 
cultural

Igualtat
Comissió del 
Nomenclàtor

7. PLA D’ACCIONS

108

ACTIVITAT

II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Rubí
2021-2024

2023

2024

7

8

ACCIONS RESPONSABLE INDICADORSANY

· Nombre participants a la 
Comissió, per sexe

· Tasques de recolzament 
realitzades

· Nombre de noves 
adquisicions
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Yolanda Ferrer Polo

Rosa González Torrecillas

Ruth González Boto

Encarna Medel García 

Adela Álvarez Fernández

Sonia Coderch Barrios

Jordi Ferret Fortuny 

Olga González Cerezales

Joan Gallisà Soms

M. Carmen Méndez Arrebola

Joan Maronda Mayoral

Mariona Álvarez Álvarez 

Oriol Sánchez Vidal

Xavier Cuadrado Andújar

Pilar Rubio Ramos

Ariadna Cavero Cayuelas

Gemma Bustamante Senabre

Ismael Aguilera Ballestar

Marta García Marín

Jenifer Díaz Lázaro

Mireia Mañé Ariño

Núria Sanz 

Enric García Romero

Coral Coscollola Crespo 

Regidora Delegada d’Igualtat i Benestar Social

Àrea d’Igualtat i Ciutadania

Servei d’Igualtat

Àrea Drets Socials

Serveis Socials

Serveis Socials

Àmbit d’Alcaldia

Àrea d’Indústria, Comerç i Ocupació

Àrea de Projecció de la Ciutat, Cultura i Esports

Àrea de Planificació Urbana

Servei de Comunicació 

Servei de Comunicació

Policia Local 

Servei de Relacions Ciutadanes i Proximitat

Servei Rubí Forma

Servei d’Infància i Educació

Servei de Cultura

Servei d’Esports

Servei d’Acció Comunitària i Servei d’Infància i Educació

Servei Gent Gran Activa

Servei de Ciutadania

Servei de Joventut

Servei d’Habitatge

Àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals

RELACIÓ DE PERSONES
I SERVEIS QUE HAN
FORMAT PART
DE LA COMISSIÓ
D’IGUALTAT

NOM I COGNOMS SERVEI



SIAD Ajuntament

Serveis Socials Ajuntament

CAP Mútua de Terrassa

Escola Bressol Municipal La Bruna

EAP Rubí-Castellbisbal

MMEE

MMEE

EAIA Vallès Occidental

ICATER- Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa

CDIAP-DAPSI Rubí

Serveis Socials Ajuntament

Ciutadania Ajuntament

CAP Sant Genís

Serveis Socials Ajuntament

Educació Ajuntament

CSMA

EAIA Vallès Occidental

EAIA Vallès Occidental

Ciutadania Ajuntament

Serveis Socials Ajuntament

CSMIJ

SIAD Ajuntament

SSIR

PL Rubí

Eva Ahufinger Del Pino

Adela Álvarez Fernández

Maria Álvarez Mata

Txus Anmella Subirada

Concepción Benítez Rabaneda

Àlex Carrillo Pérez

Yolanda Casado Fernéndez

Míriam Casamayor Salvó

Elisabet D’Hongria Planas Pons

Ariadna Espín Horta

Yolanda Ferrer Polo

Mireia Ferrús Ochando

Mª Carmen Garcia Arqué

Cristina García Asensio

Beatriu García Fandino

Eduardo García Moreno

Sara Gironès Font

Núria Gómez Carreño

Rosa González Torrecillas

Arantzazu Heras Morales

Yaiza Martin Acosta

Maria Mateo Pérez

Inmaculada Melús Nuño

Miquel Pedrosa Gámez
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RELACIÓ DE PERSONES
I SERVEIS QUE HAN
FORMAT PART DE
LA COMISSIÓ DE
VIOLÈNCIES MASCLISTES

NOM I COGNOMS SERVEI
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NOM I COGNOMS SERVEI

Serveis Socials Ajuntament

CAP Sant Genís

PL Rubí

CAP Antón de Borja

EAP Rubí-Castellbisbal

CDIAP-DAPSI Rubí

MMEE

MMEE

MMEE

ICATER- Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa

ICATER- Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa

CAP

Consulta Adolescència (CAP Mútua de Terrassa)

Consulta Adolescència (CAP Mútua de Terrassa)

CAP Antón de Borja

CSMA

EAIA Vallès Occidental

CDIAP-DAPSI Rubí

CAP Antón de Borja

CASD

Departament de Justícia

CSMA

Natàlia Rodó Moragas

Glòria Roig Ollé

Oriol Sánchez i Vidal

Tànit Sánchez Salvador

Marta Solana Guarch

Susana Xipell García

Agent

Agent

Agent

Comissió DDHH Col·legi Advocacia

Comissió igualtat i VIGE

Infermera

Infermera pediàtrica

Infermera pediàtrica

Pediatra

Psicòloga

Psicòloga

Treballadora social

Treballadora social

Treballadora social

SAV

Servei de rehabilitació comunitària
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30 Plus Memòria Oficina de Formació 2017

Acció comunitària als barris (2019)

Accions salut forment

Activitats amb perspectiva de gènere del Servei de Promoció i 

Dinamització Cultural

Activitats de coeducació referents als diversos centres educatius

Anàlisi de l’Acció Municipal en relació a les Polítiques d’Igualtat 

dona-home a la ciutat de Rubí (2004-2008)

Catàleg de serveis per la diversitat funcional

Dades amb perspectiva de gènere del Servei de Primera Acollida per 

a persones nouvingudes

Diagnosi de gènere per al II Pla d’Igualtat de gènere de Rubí 

(2019-2022)

Diagnosi de gènere per al II Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats 

per a Dones i Homes (2011-2014)

Document Festes Rubí lliures de violència masclista

Flyer Campanya No és no

Formació i Sensibilització: Espais de Diàleg

Guia d’Activitats i Serveis Educatius (2019)

Informe anual PFI (2019-2020)

Informe de les accions realitzades pel Servei de Salut Pública 

relacionades amb temes d’igualtat

Informe de transversalitat de gènere 2019

Informe indicadors de Salut Rubí 2019

Llistat d’actuacions del Pla d’Atenció Integral a les persones amb 

discapacitat i diversitat funcional de Rubí (2019-2022)

Memòria anual del Servei de Ciutadania (2019)

Memòria del Consultori sexual i de parella i d’activitats d’educació 

sexual Torre Bassa (2019)

Memòria dels programes ISAD – IPAF a Rubí (2017)

Memòria dels programes ISAD – IPAF a Rubí (2018)

Memòria OIO 20019

RELACIÓ DE
LA DOCUMENTACIÓ

ANALITZADA
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Memòria OTL 2019

Memòria Rubí Forma 2019

Memòria SEFED 2018

Memòria Servei d’Informació i Atenció a les Dones 2017

Memòria Servei d’Informació i Atenció a les Dones 2018

Memòria Servei d’Informació i Atenció a les Dones 2019

Memòria Servei Psicològic de les Dones de l’Ajuntament de Rubí 

(2018)

Memòria Serveis Socials 2019

Pla Local de Joventut de Rubí (2018-2021)

Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats per Dones i Homes

Programa “les dones pintem molt” (2020)

Programació de l’Ateneu

Protocol municipal abordatge de les violències masclistes 2019

Seguiment de les accions del Pla d’Igualtat

Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació 

de violència i per als seus fills i filles

Tallers relacions igualitàries als instituts, realitzats pel Nus teatre
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