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• Població a Castellar: 23.040

• Població femenina: 11.542 - 50,09%

• Piràmide d’edats (dones):
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• Taxa d’atur per sexe:
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Eixos d’actuació del Programa 2009:

• Creació de la Regidoria d’Igualtat

• Projecte d’obertura d’una Oficina d’Informació i 
Atenció a les dones

• Activitats de sensibilització: 8/3, 26/5 i 26/11

• Polítiques d’inserció laboral de les dones

• Guia de prevenció de la violència de gènere

Programa d’IgualtatPOLÍTIQUES D’IGUALTAT



• Creació d’una Regidoria específica amb l’objectiu 
d’impulsar les polítiques d’igualtat d’oportunitats 

• Afavoriment de les polítiques d’igualtat des d’un punt 
de vista transversal

• Impuls del Pla d’Igualtat aprovat el desembre de 
2007

Regidoria d’IgualtatPROGRAMA D’IGUALTAT 
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• Elaboració del 
projecte de Servei 
d’Informació i 
Atenció a les dones

- Obertura prevista: al 
llarg de l’any 2010

- Objectius:

Atenció a les donesPROGRAMA D’IGUALTAT 
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1. Oferir a totes les dones de Castellar del Vallès un 
recurs municipal per accedir a la informació i a 
l’assessorament

2. Organitzar programes i activitats de sensibilització per 
a la igualtat de gènere i la visualització de les dones

3. Potenciar els espais de trobada i associatius entre les 
pròpies dones

- Continuïtat dels serveis d’assessoria jurídica i 
atenció psicològica a dones



• 8 de març: Dia Internacional de 
la Dona Treballadora.  

- Programa transversal sorgit des 
de diferents regidories

- A banda de les propostes 
culturals, s’inclouen activitats 
esportives, pedagògiques, 
xerrades sobre conciliació familiar.

- Projecte d’Exposició “Dones i 
Oficis de Castellar del Vallès”
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• 26 de maig: Dia de la Salut de les 
Dones

- Se celebra per primera vegada

- Objectius:

1. Donar a conèixer els recursos de 
salut disponibles per a les dones

2. Activitats sobre salut (tallers, 
xerrades, exposicions)

3. Participació de les associacions 
del municipi relacionades amb 
salut (fibromiàlgia, càncer)
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• 25 de novembre: Dia contra 
la violència de gènere

Presentació de la guia de recursos 
i serveis per a dones que es trobin 
en situació de violència de gènere i 
necessitin ajut.

Lectura del manifest i activitats de 
sensibilització

• Durant tot l’any: 

Tallers i activitats de prevenció de 
violència en la guia didàctica, els 
centres de secundària, l’Espai 
Jove, l’Escola d’Adults
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• Objectiu: incrementar la taxa 
d’activitat femenina i disminuir 
l’atur a Castellar del Vallès

Priorització dels col�lectius en els 
programes d’ocupació i formació 
adreçats a dones:

1. Dones majors de 45 anys

2. Dones aturades de llarga durada

Mesures

Cursos de formació ocupacional de la 
Regidoria de Promoció econòmica i 
Ocupació adreçats a dones amb majors 
dificultats d’inserció

Polítiques d’ocupacióPROGRAMA D’IGUALTAT 
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Objectiu:

Vetllar pel compliment del protocol d’atenció a les dones 
que pateixen violència domèstica i la continuïtat dels 
serveis adreçats a les dones en situació de violència

Mesures:

- Guia de prevenció de la violència de gènere: difusió 
dels serveis específics per dones que pateixen violència 
de gènere (presentació novembre 2009)

- Continuïtat  de la comissió de violència formada per 
diferents professionals (Policia Local, Mossos 
d’Esquadra, metges del CAP i professionals de Benestar 
Social).

- Continuïtat dels telèfon d’atenció a la violència i del 
servei de teleassistència mòbil 

Lluita contra la 
violència de gènere
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Dia Internacional de 
la Dona Treballadora
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Dijous 5 de març
Taller “A jornada complerta”
A càrrec d’Impacta Teatre
Hora: 19 h
Lloc: Escola d’Adults  

Cinema “Las mujeres de verdad 
tienen curvas”
Hora: 20.30 h
Lloc: Espai Jove 

Dissabte 7 de març
Jornada de bàsquet 3x3 femení
Lloc: Espai Esportiu (Espai Jove)

Dilluns 9 de març
Tuppersex per a dones joves (majors 
d’edat)
Inscripcions a l’Espai Jove fins al 5 de 
març (preu: 15 euros, inclou obsequi)
Hora: 19 h
Lloc: Espai Jove

Taula col�loqui
La Dona de Castellar ara té la paraula!
Organitza: Grup 3
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala de Petit Format de l’Ateneu



Dia Internacional de 
la Dona Treballadora
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Dimarts 10 de març
Xerrada 
És possible la conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral 
de les dones?
A càrrec de Montse González, de 
l’associació Salut i Família
Hora: 18.30 h
Lloc: Ca Alberola   
Servei de cangur

Divendres 13 de març
Contes “picants”, amb la 
col�laboració de l’ETC
Hora: 22 h 
Lloc: Espai Jove

Divendres 20 de març
Hora Golfa del Conte 
Contes misògins, de Patricia Highsmith
i fragments d’Homes, de les T de 
Teatre
Hora: 21.30 h
Lloc: Sala de no fumadors del bar Cali 
(Galeries Califòrnia)  

Dimecres 1 d’abril
Obra de teatre “Dones amb tot el dret” 
70è aniversari de la fi de la guerra civil
Hora: 19.30 h
Lloc: Ateneu, Sala de petit format
A càrrec de lapsus espectacles

Altres:
Exposició a l’Escola d’Adults: “La 
ciència en femení”.
Guia de lectura a la Biblioteca: “Les 
dones i els llibres”.



Dia Internacional de 
la Dona Treballadora
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Dijous 12 de març
Presentació del projecte de 
l’exposició “Dones i oficis de 
Castellar del Vallès”

Taula rodona i xerrada: El 
treball de les dones a través 
del temps, a càrrec de Sònia
Guerra, historiadora

Hora: 18 h
Lloc: Casal Catalunya 
Servei de cangur
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