
“Si no és ara, quan? Si no és aquí, on?”

PROJECTE PER INCORPORAR MESURES D’IGUALTAT
I LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES



EL PROJECTE
La igualtat, ara i aquí és un projecte que neix per facilitar a les administracions públiques de la 
comarca l’aplicació de plans i mesures per a la igualtat efectiva entre dones i homes d’una manera 
pràctica i enfocada a l’acció.

PLANS INTERNS D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes especifica en l’article 6 les fun-
cions dels ens locals de Catalunya, entre les quals hi ha la de “dissenyar, aprovar, executar i avaluar 
els plans d’igualtat a què fa referència aquesta llei i que afecten els ens locals”.

PROTOCOLS PER A LA PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes estableix l’obli-
gatorietat de les empreses d’establir mesures efectives de protecció davant l’assetjament 
sexual i per raó de sexe.

CÀPSULES FORMATIVES
Formacions de 90 minuts sobre temàtiques concretes que permetin incorporar la mirada de gènere 
a les polítiques públiques i que dibuixin els canvis que cal introduir per no perpetuar desigualtats.

MATERIALS DE DIVULGACIÓ
Recull de recomanacions pràctiques per a l’aplicació del principi d’igualtat en diferents àmbits que 
afecten el dia a dia de l’Administració i les polítiques públiques.
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Càpsula formativa “La prevenció de l’asset-
jament sexual a la feina”
Quines conductes es poden considerar assetja-
ment sexual? Què s’ha de fer en cas de patir-lo? 
A qui m’he d’adreçar? Aquesta serà una sessió 
pràctica per donar a conèixer el “Protocol per a 
la prevenció i l’abordatge de l’assetjament moral, 
sexual, per raó de sexe o per motius d’orientació o 
d’identitat sexual”.
Professora: Georgina González, consultora ex-
perta en igualtat de gènere.
A qui s’adreça: al personal de l’administració 
pública del Solsonès, representants sindicals 
i persones de referència del Consell Comarcal i 
dels diferents ajuntaments de la comarca.
Data: 21 de gener de 2019 Lloc: Sala Francesca 
de Llobera Horari: 9.30 a 11 hores.

Càpsula formativa “Fer visibles les dones a 
través del llenguatge i la comunicació”
La comunicació (tant si és escrita com visual) 
forma part del dia a dia de les administracions. 
És per això que cal revisar-la des d’una mirada 
de gènere per veure si estem transmeten valors 
d’igualtat o, ben al contrari, estem perpetuant 
estereotipis sexistes o androcèntrics. La forma-
ció ens donarà eines pràctiques per aplicar al 
dia a dia.
Professora: Maria Teresa Quintillà, professora 
i experta en comunicació amb perspectiva de 
gènere.
A qui s’adreça: al personal del Consell Co-
marcal del Solsonès i dels ajuntaments de la 
comarca, personal responsable de les àrees de 
comunicació.
Data: 26 de març de 2019. Lloc: Sala Francesca 
de Llobera. Horari: 17 a 18.30 hores.

Càpsula formativa “Urbanisme i espais pú-
blics amb perspectiva de gènere”
De què parlem quan parlem d’urbanisme amb 
perspectiva de gènere? Quin és el canvi de model 
pendent? Els espais públics s’han pensat i cons-
truït des d’una esfera productiva i han obviat al-
tres esferes de la vida de les persones com la del 
treball domèstic i de cura, la participació social 
i l’esfera personal. Canviar aquesta mirada sobre 
l’espai públic i incorporar la resta d’esferes que 
afecten la vida de les persones suposa incorporar 
canvis que facin els espais públics llocs més ha-
bitables i segurs.
Professora: Zaida Muxí, doctora arquitecta, pro-
fessora ETSAB-UPC, experta en urbanisme amb 
perspectiva de gènere.
A qui s’adreça: personal de l’administració pú-
blica, especialment d’àrees com serveis tècnics, 
urbanisme i seguretat ciutadana.
Data: 15 de febrer de 2019 Lloc: sala Francesca 
de Llobera Horari: de 9.30 a 11 hores.

Càpsula formativa “Atenció sanitària des 
d’una mirada de gènere”
En aquesta sessió posarem sobre la taula les darreres 
investigacions sobre morbilitat diferencial, és a dir, 
les diferències biològiques, socials i psicològiques 
que fan que homes i dones emmalaltim de manera 
diferent. Veurem estratègies per repensar l’atenció 
primària des d’una mirada de gènere.
Professora: Carme Valls Llobet; metgessa, en-
docrina. Directora del CAPS (Centre d’Anàlisi de 
Programes Sanitaris)
A qui s’adreça: a professionals de l’àmbit de la salut.
Data: 14 de març de 2019 Lloc: sala d’actes 
del Centre Sanitari del Solsonès Horari: de 14 a 
15.30 hores.



MÉS INFORMACIÓ

Servei d’Informació i Atenció a les Dones

Consell Comarcal del Solsonès

973483234

siad@elsolsones.cat


