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Context – Santa Cristina d’Aro 

  

  

   

  

 

EL MUNICIPI I LA SEVA GENT 
 
 

•Dispersió poblacional: 5194 habitants 
(49,02% dones i 50,98% homes). Extensió 67,2 
Km2  - nucli urbà + 11 urbanitzacions 
 

•Elevat índex d’immigració (per sobre del 
16%), majoritàriament països europeus i 
africans.  
 

•Municipis propers turístics: Platja d’Aro i 
Sant Feliu de Guíxols 
 



1. Pressupostos Participatius 

• Proposta creació “Espai Dona i Banc del Temps” 

 

2.     Creació Punt d’igualtat (2008) 

• Objectiu principal: desplegament polítiques locals d’Igualtat de Gènere 

 

3. Marc legal  

 

• Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista  

        Xarxa de serveis d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista  

 

• Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes 
     (article 3) Principis d'actuació dels poders públics. Els poders públics han d'aplicar la perspectiva de  
       gènere i la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes... 

 

 

 

Antecedents 



PUNT D’IGUALTAT 
• Servei municipal  

• Espais: 2 despatxos, 2 sales reunions/formatives, recepció i magatzem.  

• Equip humà  

– Permanent: 1 auxiliar-administrativa  i 1 tècnica  de projectes 

– Altres:  Professionals externs 

 

 

Equipament 



 
• Igualtat efectiva entre homes i dones 

• Apoderament i autonomia 

• Treball en xarxa 

• Creativitat i innovació 

• Motivació i estima 

 

Criteris 



A. BONS TRACTES I RELACIONS POSITIVES 

– Servei de mediació familiar 

– Servei d’atenció psicològica 

– Banc del temps 

– Teixit associatiu 

 

B. PREVENCIÓ – COEDUCACIÓ - CORRESPONSABILITAT 

– Espais familiars 

– Campanyes de sensibilització 

– Tallers i xerrades 

 

C. POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN PERSPECTIVA DE GÈNERE 

– II Pla Comarcal de Promoció de Polítiques de d’Igualtat 2008 – 2013 (prorrogat) 

– Protocol de Prevenció d’Assetjament sexual, per raó de sexe i/o psicològic 

– Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament 

 

Eixos bàsics 



Serveis (1) 

1. BANC DEL TEMPS 
• Igualtat: tots els coneixements tenen igual valor 

• Facilita la conciliació de la vida laboral i familiar 

• Enforteix les xarxes socials 

• Apodera les persones 

 
2. SERVEI DE MEDIACIÓ FAMILIAR 
• Resolució positiva dels conflictes 

• Afavoreix la comunicació entre les persones 

• Autonomia i presa de decisions responsable 

• Disminueix l’impacte negatiu que poden tenir els  

       conflictes en els menors o persones vulnerables 

• Foment de la cultura de la pau 

 



Serveis (2) 

3. SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA 
• Obert a dones i homes 

• Acompanyament en processos de dol,  

      autoestima, relacions de parella, sexualitat... 

• Tallers: autoestima, creixement personal... 

 

4. SERVEI DE SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU 
• Orientació en la creació d’entitats de dones al municipi 

• Formació i apoderament 

• Col·laboració en les accions desenvolupades 

• Suport en redacció de subvencions 

 
Associació de dones de Santa Cristina d’Aro Ermessendes 



Projectes (1) 

Dones i homes intercanvien coneixements 
per fer front a la crisi  

Mecànica, informàtica, hort a casa, 
bricolatge, economia bàsica,  

cuina econòmica i creativa  

 

Campanya Santa Cristina d’Aro contra 
l’Homofòbia, Bifòbia i  Transfòbia 

 

 

 

 

 



Projectes (2) 

 
Concurs de  

fotografia a Instagram sobre  
“relacions positives” 

Dia Internacional contra la 
 violència masclista 

 
 
 

Concurs de  
microrelats de dones 

Dia internacional de les dones 

 
 

Taller  
“Posa’t les ulleres d’igualtat: que no 

t’enganyin, digues no a la publicitat 
sexista” 

Taller 
“ Que no t’enganyin, 

digues NO a la publicitat sexista”
Alba Bonmatí i Mònica Buscarons 

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro

ESCOLA PEDRALTA 

Novembre 2015

Dia Internacional contra la violència masclista



Projectes (3) 

Taller de “nena a mare”:  

benvinguda al cicle menstrual 

 

 

Projecte  
“Dones, esport i salut” 



Projectes (4) 

Gimcana de tasques domèstiques   

 

 

Conta contes en clau de gènere 

 

 



Projectes (5)  

Teatre social 

 



Cursos i tallers  



Punt d’Igualtat de Santa Cristina d’Aro 

La igualtat com a principi 
La igualtat com a mitjà 
La igualtat com a fita 
 



Punt d’Igualtat de Santa Cristina d’Aro 

 
 
 

 

Moltes gràcies a tots i totes 

http://tvcostabrava.xiptv.cat/municipi/santa-cristina-d-aro/l-informatiu-costa-brava/capitol/el-banc-del-temps-de-santa-cristina-ja-te-un-centenar-de-socis
http://www.youtube.com/watch?v=SGieBJ18W-http://tvcostabrava.xiptv.cat/municipi/santa-cristina-d-aro/l-informatiu-costa-brava/capitol/el-banc-del-temps-de-santa-cristina-ja-te-un-centenar-de-socis
http://tvcostabrava.xiptv.cat/municipi/santa-cristina-d-aro/l-informatiu-costa-brava/capitol/el-banc-del-temps-de-santa-cristina-ja-te-un-centenar-de-socis

