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1.- PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ 
 
 
La igualtat entre dones i homes és un principi fonamental consagrat 

constitucionalment. El progrés de les dones durant aquests més de trenta anys 
de democràcia ha estat espectacular. Les dones han aconseguit avenços 
decisius en l’àmbit legal i en l’assoliment de la igualtat d’oportunitats, és a dir, 
en les condicions de sortida al món laboral, polític, econòmic, cultural i social.  

 
Malgrat la igualtat de dret que s’ha aconseguit, el treball per una igualtat 

real encara és molt necessari. La igualtat d’oportunitats entre les dones i els 
homes no s’aconsegueix només mitjançant el coneixement i l’aplicació de les 
lleis. Es constata dia a dia que persisteixen actituds discriminatòries, normes 
pautades, hàbits socials i culturals molt arrelats que impedeixen que aquest 
principi bàsic d’igualtat es dugui a la pràctica satisfactòriament. Per tot això, 
segueixen sent necessaris plans d’acció positiva que aconsegueixin que les 
dones es desenvolupin lliurement i que participin activa i equilibradament en 
tots els àmbits de la vida pública principalment, sent les protagonistes en la 
defensa dels seus drets. 
 

El Pla d’igualtat municipal de Figueres 2013-2015 (Pla d'igualtat d'ara 
en endavant) vol ser una eina que permeti guiar l’actuació de les persones que 
formen l’Ajuntament per avançar cap a una societat més igualitària, més justa i 
més democràtica, i té com a finalitat eradicar els estereotips i les barreres 
existents que encara actualment dificulten i limiten la plena participació de les 
dones en igualtat de condicions en totes les esferes i dimensions humanes. 
 

El Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD municipal d’ara en 
endavant), ubicat al Servei de Benestar Social, Salut i Família de l’Àrea 
d’atenció a les persones de l’Ajuntament de Figueres, impulsa aquest Pla 
d’igualtat per poder articular un conjunt d’actuacions que afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats i incrementin la presència de les dones en tots els àmbits de la 
ciutat de Figueres perquè no hi hagi discriminacions per qüestions de gènere. 
Per tal que les dones puguin accedir a compartir la vida en igualtat 
d’oportunitats cal modificar actituds, comportaments, formes de vida i 
estructures socials que impedeixen a les dones el lliure desenvolupament de la 
seva personalitat i la seva participació activa a la vida social. 
 

El Pla d'igualtat és un pla transversal que es dirigeix a tota la població, 
dones i homes, amb una intenció clara i ferma de fer comprendre la nova 
definició dels rols i incorporar la perspectiva de gènere en totes les actuacions. 
Per aconseguir aquest objectiu, el Pla d'igualtat estructura i coordina les 
accions de discriminació positiva que es puguin dur a terme a cada servei 
municipal, i articula accions per prevenir i corregir situacions de desigualtat. El 
seguiment i avaluació es basarà en la participació de les dones de Figueres 
com a metodologia i com a eix estratègic. 

 
La plena incorporació de les dones a la vida pública no arribarà de 

manera espontània, calen canvis profunds que reconeguin la seva especificitat i 
la seva diversitat. Cal, doncs, dissenyar polítiques transformadores que situïn 
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l’entesa com a ésser humà, adoptar mesures que reconeguin i facin visibles els 
sabers i les pràctiques femenines. És necessari establir un nou pacte social 
més ampli, que integri la diversitat i permeti desenvolupar formes alternatives 
d’organització social del temps i del treball que tinguin com a eix central la vida 
humana; una nova ciutadania basada en la diversitat i en el pluralisme, que no 
respongui únicament a l’universal masculí, sinó que reconegui i doni valor a 
l’experiència femenina, sense oblidar que aquesta tampoc és única, ja que les 
dones també són diferents entre elles; una nova concepció de ciutadania que 
transcendeixi l’objectiu de la igualtat per reconèixer la llibertat individual i 
desenvolupar xarxes de relació basades en la diversitat d’aportacions.  
 

Les persones destinatàries no són exclusivament les dones. Els resultats 
que se’n puguin derivar de la seva aplicació han de beneficiar tot el conjunt de 
la societat. El més oportú, doncs, és que el Pla d’igualtat s’orienti també a 
incloure els homes com a protagonistes dels canvis. 
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2.- ANTECEDENTS 
 
 

El setembre de 2006 es va implementar, gràcies a la signatura d’un 
conveni entre l’Ajuntament de Figueres i l’Institut Català de les Dones, un Pla 
de participació de dones a la ciutat de Figueres amb el compromís d’avançar 
en els mecanismes de participació social i política de les dones i d'introduir la 
perspectiva de gènere en les polítiques que es porten a terme al municipi. 
 

Dins del procés de desenvolupament del Pla de participació de dones, 
que tenia com a objectiu afavorir la presència de les dones en tots els àmbits 
de la vida ciutadana i aconseguir un model de ciutat més habitable tant per a 
les dones com per als homes que hi viuen, l’Ajuntament de Figueres, des del 
Servei d’Acció Cívica va organitzar quatre grups de treball amb la intenció 
d’analitzar les aportacions i les necessitats de les dones en relació als diferents 
àmbits d’interès: xarxes de relació, usos dels temps, ús de l’espai públic, ús 
dels serveis i, per últim, xarxes de relació.  
 

La participació d’un total de 154 dones de la ciutat i comarca, va 
permetre realitzar un text coral en forma de conclusions que va donar una visió 
conjunta de les necessitats de les dones figuerenques en referència a la ciutat. 
L’experiència, que es va valorar de forma molt positiva, va servir per augmentar 
la sensibilitat i la consciència política respecte a les injustícies relacionades 
amb el gènere i la necessitat d’actuacions locals per contrarestar-les. 
 
 El 2008 va ser l’any que l’Ajuntament de Figueres va redactar el primer 
Pla d’igualtat municipal. En aquell Pla les principals línies estratègiques eren 
tres, línees que encara es conserven en l’actual Pla d’igualtat: en primer lloc, 
potenciar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones; en segon, promoure la 
participació i la concertació social; per últim, afavorir la incorporació de la dona 
a tots els àmbits, serveis i recursos de la ciutat de Figueres i comarca. A més, 
també és important destacar que els eixos d’intervenció del primer Pla es van 
concretar en sis àmbits: el primer va ser l’organització territorial, seguidament el 
territori, l’àmbit de la població, l’educació, els usos del temps i finalment la salut. 
El grau de compliment i satisfacció del primer Pla d'igualtat és notable, es pot 
quantificar que ascendeix pràcticament al 70% del total, destacant que s’han 
projectat i portat a la pràctica programes i actuacions en tots i cadascun del 
àmbits i eixos d’intervenció. 
  

Aquí i ara s’ha de fer una especial menció al més ambiciós i sòlid del 
programes que s’ha dut a terme durant el període d’execució que abastava 
l’anterior Pla, el SIAD municipal. Al juny de 2008, l’Ajuntament de Figueres va 
inaugurar el SIAD, el servei municipal més important que s’ocupa de la qüestió 
de la dona i de la igualtat de manera general, i de la violència vers les dones de 
manera particular. Des del seus inicis, el SIAD municipal s’ha anat consolidat 
tant pel que fa dintre de l’estructura del propi ens local, com pel que fa a 
reconeixement i demanda per part de la ciutadania. Des de l’any 2011 el SIAD 
municipal és un dels serveis que composen Benestar Social, Salut i Família, un 
dels serveis més importants dintre l’Àrea d’atenció a les persones de 
l’Ajuntament de Figueres. Aquest canvi estructural a la pròpia administració ha 
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estat un dels factors que cal tenir en compte quan es parla de la consolidació 
del servei. 

 
Des del SIAD es realitza l’atenció individual a dones que volen exercir el 

seu dret a la informació i l’assessorament, així com també es projecten 
intervencions de caràcter comunitari. Per últim, cal mencionar també alguns del 
projectes destacats del servei executats durant l’anterior Pla d’igualtat: la guia 
de llenguatge no sexista, Una llengua per tothom, o la Guia didàctica 
d’educació en igualtat, un material per reflexionar sobre temes com la igualtat, 
el sexisme, la violència de gènere en la parella, etc. adreçat en particular als 
estudiants de secundària i, en general, a la població adulta.  
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3.- MARC LEGAL 
 
 
3.1. Els drets de les dones en l’àmbit internacional  
 

Al juliol de 2010, l’Assemblea General de les Nacions Unides va crear 
ONU Women (ONU Dones), l’entitat de l’ONU per la igualtat de gènere i 
l’apoderament de la dona. Els drets de les dones han estat abordats a les 
Nacions Unides sota el prisma de la igualtat i, per tant, com una dimensió de la 
protecció i la defensa dels drets humans. Pot dir-se que el primer document de 
Nacions Unides en el qual s’especifica és el text de 1948, la Declaració 
Universal de Drets Humans. L’article 1 estableix que “tots els éssers humans 
neixen lliures i iguals en dignitat i drets”, i l’article següent especifica la igualtat 
en tant que no discriminació ni cap distinció per raó de “raça, color, sexe, 
idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra índole, origen nacional i 
social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició”. Ja el 
Preàmbul de la Carta de Nacions Unides subratlla la fe en els drets 
fonamentals i en la igualtat d’homes i dones: “Considerant que en la Carta de 
les Nacions Unides els pobles han proclamat llur fe en els drets fonamentals de 
l’home, en la dignitat i la vàlua de la persona humana, en la igualtat de drets 
d’homes i dones, i que s’han demostrat disposats a afavorir el progrés social i 
instaurar millors condicions de vida dins d’una més gran llibertat”. 

 
Des del punt de vista de la dona, el text més significatiu de Nacions 

Unides és el Conveni de 1979 sobre l’Eliminació de totes les formes de 
discriminació contra la dona, conegut com a CEDAW. Es defineix l’expressió 
“discriminació contra la dona” com “(…) tota distinció, exclusió o restricció 
basada en el sexe que tingui per objecte o per resultat menyscabar o anul·lar el 
reconeixement, gaudi o exercici per la dona, dels drets humans i les llibertats 
fonamentals, en les esferes política, econòmica, social, cultural i civil o en 
qualsevol altra esfera”. El CEDAW va ser aprovat el 18 de desembre de 1979 i 
va entrar en vigor el 1881, després de la seva ratificació per 20 països. A 
Espanya ho va fer al 1884. 

 
Malgrat la supremacia dels textos i organismes anteriors, ja abans es 

troben referències a la igualtat i a la protecció explícita de la dona en altres 
texts. A l’any 1919, l’Organització Internacional del Treball (OIT) proclamava: 
“Tots els éssers humans amb independència de la seva raça, creença o sexe 
tenen el dret a gaudir del seu progrés material i el seu desenvolupament 
espiritual dintre la llibertat i la dignitat". El Conveni núm. 100 OIT de 1951 recull 
la igualtat de remuneració entre la mà d’obra masculina i la femenina per a un 
treball del mateix valor. I també el Conveni núm. 111 OIT de 1958 fa referència 
a la discriminació en matèria de treball i ocupació, i especifica: “Tot Estat 
membre s’obliga a formular i portar a terme una política nacional que promogui 
la igualtat d’oportunitats i de tracte en matèria de treball i d’ocupació”. 
 

La igualtat laboral va ser paral·lela a la política, consagrada al Conveni 
de 1952 sobre els drets polítics de la dona. Es tracta d’un conveni molt breu 
que recull tres supòsits: dret a votar, dret a ser elegides per a tots els 
organismes públics i dret a ocupar càrrecs públics i exercir totes les funcions 
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públiques recollides en la legislació nacional en igualtat de condicions que els 
homes. 
 

Quant al dret internacional d’àmbit regional, a la Comunitat Europea (CE) 
l’inici del reconeixement de tracte es va produir en primer lloc en l’àmbit 
internacional, adoptant un conjunt de directives que tenien per objectiu garantir 
les condicions indispensables per fer possible l’accés de les dones al lloc de 
treball i al desenvolupament de les seves tasques laborals sense que es 
produïssin discriminacions en relació al companys de sexe masculí. Aquestes 
directives regulaven aspectes com la igualtat de retribució, igualtat de tracte en 
relació a l’accés al treball, a la formació i a les condicions de treball; igualtat de 
tracte en temes de seguretat social. Aquestes directives van ser possibles per 
l’existència en el Tractat de la CE de l’article 119 (141 actualment) TCEE que 
permetia actuar directament en els aspectes abans esmentats. 
 
 Durant els vuitanta es produeix un pas vers una nova etapa basada en 
l’evolució del concepte d’igualtat formal envers la igualtat d’oportunitats i a l’any 
1999 es reforma el Tractat de la CE introduint novetats significatives. En primer 
lloc, l’article 2 inclourà una menció explícita al principi d’igualtat; en segon lloc, 
l’article 3.2. inclourà el concepte de transversalitat; en tercer lloc, s'introdueix un 
nou article, el 13 TCE que permetrà al Consell de la UE lluitar contra tota la 
discriminació de sexe, edat, origen racial, etc.; per últim, es reformula l’article 
119, actual 141. En aquesta etapa s’iniciaran les accions positives a favor de 
les dones (1984) i noves acciones legislatives, adoptant directives sobre 
mesures per promoure la millora de la seguretat i la salut en el treball de les 
embarassades o en període de lactància (1992), determinats aspectes de 
l’ordenació del temps del treball (1993). 
 
 
3.2. Legislació espanyola 
 

A Espanya, des de l’any 1978 amb la instauració de la democràcia i 
l’aprovació de la Constitució s’intenta adaptar l’ordenament jurídic a la no 
discriminació per raó de sexe. Aquest principi queda recollit en els diferents 
articles de la Constitució de la manera següent: 
 

 Art. 1. 1.: "Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de dret, 
que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la 
llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític”. 

 
 Art. 9.2.: "Correspon als poders públics promoure les condicions perquè 

la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra 
siguin reals i efectives, remoure els obstacles que impedeixen o 
dificulten la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans a 
la vida política, econòmica, cultural i social”. 

 
 Art. 14.: "Els espanyols són iguals vers la llei, sense que pugui prevaler 

cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social”. 
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L’Estatut dels Treballadors també ho fa constar als articles següents: 
 

 Art. 4.2.c “(…) els treballadors tenen dret a no ser discriminats per al 
treball, o una vegada treballant, per raons de sexe, estat civil”. 

 
 Art. 16.2. “(…) les agències de col·locació hauran de garantir, en el seu 

àmbit d’actuació, el principi d’igualtat en l’accés al treball, no podent 
establir cap discriminació basada en motius de raça, sexe, edat, estat 
civil". 

 
 Art. 17.1. Principi de no discriminació en les relacions laborals. 

 
 Art. 24.2. Igualtat de tracte en els criteris d’ascens. 

 
 Art. 28. Igualtat de remuneració per raó de sexe. 

 
 

L’article 96 de la Llei de procediment laboral estableix el principi d’inversió 
de la càrrega de la prova que diu, textualment: “En aquells processos en què 
de les al·legacions de la part actriu es dedueixi l’existència d’indicis de 
discriminació per raó de sexe correspondrà al demandant l’aportació d’una 
justificació objectiva i raonable, suficientment provada, de les mesures 
adoptades i de la seva proporcionalitat”. 

 
També el Codi penal en el seu articulat fa referència a la discriminació 

(articles 22.4, 314, 510, 511 i 512), i estableix penes i multes. L’any 1983 es va 
crear, mitjançant la Llei 16/1983, de 24 d’octubre, l’Instituto de la Mujer, per 
tal de promoure actuacions per afavorir la igualtat d’oportunitats per a la dona. 

 
Per últim, és important també fer referència a la Llei Orgànica 3/2007, de 

22 de març, per a la igualtat de dones i homes, que té per objecte “fer efectiu 
el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, en particular 
mitjançant l’eliminació de la discriminació de la dona, sigui quina sigui la seva 
circumstància o condició, en qualssevol dels àmbits de la vida i, singularment 
en les esferes política, civil, laboral, econòmica, social i cultural per assolir, en 
el desplegament dels articles 9.2 i 14 de la Constitució, una societat més 
democràtica, més justa i més solidària”. I continua en el segon punt dient que “a 
aquests efectes, la Llei estableix principis d’actuació dels poders públics, regula 
drets i deures de les persones físiques i jurídiques, tant públiques com 
privades, i preveu mesures destinades a eliminar i corregir en els sectors públic 
i privat qualsevol forma de discriminació per raons de sexe”. 
 
 
3.3. Legislació catalana 
 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 reconeix a l’article 41 la 
igualtat entre homes i dones com un dret fonamental i atorga al govern de la 
Generalitat de Catalunya les competències exclusives en matèria de promoció 
de la dona. El 18 de juny de 1986, el Parlament de Catalunya, mitjançant una 
proposició no de llei de tots els grups parlamentaris, va aprovar la Resolució 
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81/II sobre la promoció de la dona, i mitjançant el Decret 25/1987, de 29 de 
gener, es va crear la Comissió interdepartamental amb els objectius següents: 
promoure la igualtat de drets i de fet i la no discriminació entre homes i dones; 
promoure equitativament la participació de les dones en la vida social, cultural, 
econòmica i política.  

 
El 1989, mitjançant la Llei 11/1989, de 10 de juliol, es va crear un 

organisme executiu: l’Institut Català de les Dones. Són objectius de l'Institut 
Català de les Dones: fomentar, en col·laboració amb els departaments, la 
prestació de serveis específics en favor de les dones, i fomentar i coordinar la 
prestació de serveis de tota mena a la dona, a través de l'establiment de 
convenis amb entitats públiques i privades. 

 
L’aprovació per unanimitat del Ple del Parlament de Catalunya, el passat 16 
d’abril de 2008, de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista ha representat, a Catalunya, una fita de 
transcendència històrica en el recorregut per eradicar la més resistent i greu de 
les situacions que atempten contra la integritat, la seguretat i la llibertat de les 
dones. Malgrat l’avenç en els drets de ciutadania de les dones, resultava 
necessari elevar al màxim rang normatiu competencial l’exigència d’eradicació 
de la violència masclista. Aquesta ha estat una llei prioritària del Govern de la 
Generalitat perquè la situació així ho requeria, era de justícia i necessària 
perquè les dones puguin gaudir de la plena ciutadania.  
 
 
3.4. Legislació municipal 
 

Pel que fa a l’Administració local, l’actual marc jurídic i organitzatiu 
faculta per exercir competències complementàries a la resta d’administracions 
en l’àmbit de la promoció de la dona. Així ho especifica l'article 71.1.c del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- MARC CONCEPTUAL 
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La igualtat és el dret fonamental que tota persona té, a un tracte igual 
malgrat allò que la diferencia de la resta de persones. Per tant, igualtat és 
donar un tracte igual a qui no ho és, un dret universal relacionat amb la dignitat 
i la llibertat humanes. Igualtat d’oportunitats significa garantir que dones i 
homes puguin participar en diferents esferes, com ara l’econòmica, la política, 
la de la participació social, la de la presa de decisions, etc., i en diferents 
activitats com són l’educació, la formació, el treball, etc. d’una manera 
equilibrada i equitativa. El principi d’igualtat està estretament lligat al principi de 
no discriminació. 
 

Malgrat aquests apunts teòrics, les dones i els homes han construït la 
seva realitat a partir de normes culturals basades en el predomini dels homes 
sobre les dones. La nostra és una societat basada en un model androcèntric i 
patriarcal, en la qual s’atribueixen espais d’actuació i funcions diferents en base 
al sexe i gènere de les persones. S'entén aquesta perspectiva com la 
construcció cultural i social que defineix les diferents característiques 
emocionals, afectives, intel·lectuals i els comportaments que cada societat 
assigna com a propis i naturals a dones i homes. El sexe ve determinat 
naturalment, però el gènere s’aprèn, en conseqüència pot ser educat i canviat. 
 

Els poders públics, en aplicació del que dicta la Constitució i 
l’ordenament jurídic, estan obligats i són responsables de l’aplicació i el 
desenvolupament del principi d’igualtat. Les seves funcions són vetllar per la 
seva aplicació, promoure-la i garantir-la. No tot tracte desigual és il·lícit. Tant 
constitucionalment com dins l’ordenament jurídic laboral, s’admeten tractes 
desiguals que persegueixen una finalitat igualadora i/o compensadora, 
aquestes són les accions positives. Les polítiques d’igualtat d’oportunitats són 
les que incorporen la perspectiva de gènere en la planificació, 
desenvolupament i avaluació de les polítiques generals en matèria d’educació, 
salut, ocupació, participació, urbanisme i en els àmbits que ha de regular i 
regula la política.  
 

Dins d’aquest marc és on s’enquadra el document del Pla d’ igualtat que 
s’ha elaborat i es presenta aquí. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5.- ANÀLISI DE DADES 
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Per a elaborar un Pla d’Igualtat coherent amb les necessitats de les 

dones de Figueres, es va realitzar un primer estudi sobre la realitat de la dona a 
la ciutat. A partir d’aquí és considera molt necessari fer un seguiment continu 
de les dades per actualitzar i renovar la situació d’aquest sector de la població. 
 

La base d’aquest estudi es fonamenta en gran part gràcies a la 
informació dels diferents serveis municipals de l’Ajuntament de Figueres sobre 
programes i actuacions: Àrea d’atenció a les persones (Acció Cívica, Cultura, 
Educació, Benestar Social...) això com altres àrees de l’ens local, com la de 
Promoció Econòmica. També la relació amb les entitats, en especial les de 
dones, ha permès elaborar el document del Pla d'igualtat que vol impulsar la 
realització d’actuacions que ajudin a donar resposta als problemes que més 
preocupen a les dones de la ciutat. 
 
 
5.1.- Demografia 
 

Com es pot apreciar a la següent taula la població actual de Figueres és 
de 45.480 habitants, d’aquest 22.842 són dones (Padró Municipal d’habitants 
1/01/2013). La població de Figueres va créixer d’una manera notable en els 
darrers anys, especialment en el període que va del 2002 al 2008, passant de 
35.174 habitants a 42.809. És en aquests darrers anys quan la ciutat va 
experimentar un major creixement demogràfic ja que al llarg de la dècada dels 
anys 90 del segle passat la tendència era d’estancament. Aquesta tendència al 
creixement de la primera dècada del segle XXI es va produir en un termini molt 
curt de temps i es veu contrarestada en l’actualitat per un nou estancament, 
produït per diversos factors importants: un d’ells és la baixa de la taxa de 
natalitat de la població catalana; un altre és la greu i llarga crisi econòmica per 
la qual travessa el país; finalment, destacar també, l'estancament en els fluxos 
d'immigració tant importants en la primera dècada. 
 
 
a. Piràmide d’edat i gènere 
 

La piràmide de població de Figueres mostra el clàssic dibuix d’efectius 
reduint-se a la base de la piràmide, propi de societats madures i en procés 
d’envelliment, tot i que la inversió de la piràmide, és a dir la base més estreta 
que la cúspide, no es manifesta. Aquesta tendència s’accentua amb l’excepció 
de la població entre 0 i 4 anys que experimenta un lleuger increment. Aquest 
increment de naixements pot associar-se a la població nouvinguda, 
especialment si la regularització de la seva situació ha permès 
l’empadronament de les seves criatures nascudes a Figueres recentment. 
 

En els grups d’edat superiors als 60 anys d’edat, l’evolució dels homes i 
les dones és dispar, perquè mentre s’incrementa lleugerament el percentatge 
de dones, es redueix el percentatge de població masculina major de 60 anys. 
Aquestes dades responen al major grau d’esperança de vida femenina. 

El principal problema que presenten aquest tipus de piràmides és, 
òbviament, l'increment de persones grans, especialment dones, amb demandes 
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d’atenció de diferents tipus. Aquesta pauta s’anirà incrementant al llarg dels 
anys, tal i com s’observa en les dades demogràfiques dels països 
desenvolupats. 
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Piràmide de la població de Figueres 
(1 de gener de 2013. Font: Departament d’estadística de l’Ajuntament de Figueres) 
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Com es pot observar en la següent taula, el grup d’edat estadísticament 

més elevat és el que es troba en el marge de 20 a 54 anys, que representa el 
26% del conjunt de la població femenina de la ciutat. Aquesta és una dada 
significativa, tenint en compte de que es tracta d’un perfil de dona activa, 
treballadora, que participa als diferents serveis que ofereix la ciutat. També cal 
destacar el grup de dones entre 60 i més de 90 anys, que representa el 11,4% 
de dones de la ciutat, ja que es tracte de dones que en molts casos tenen 
necessitats especifiques. L’índex de dones majors de 75 anys que viuen soles 
va en augment, aquest és un col·lectiu amb limitacions d’autonomia funcional 
per al desenvolupament de les activitats, la qual cosa el fa un col·lectiu 
especialment vulnerable. 
 
 
Taula d'edats de la població  
(1 de gener de 2013. Font: Departament d’estadística de l’Ajuntament de Figueres) 
 

Concepte Homes % Dones % Total % 
De   0 a   4 anys 1.460 50.12 1.453 49.88 2.913 6.41 
De   5 a   9 anys 1.396 51.76 1.301 48.24 2.697 5.93 
De  10 a  14 anys 1.170 51.20 1.115 48.80 2.285 5.03 
De  15 a  19 anys 1.226 52.46 1.111 47.54 2.337 5.14 
De  20 a  24 anys 1.313 50.68 1.278 49.32 2.591 5.70 
De  25 a  29 anys 1.701 50.12 1.693 49.88 3.394 7.47 
De  30 a  34 anys 2.248 52.44 2.039 47.56 4.287 9.43 
De  35 a  39 anys 2.249 54.08 1.910 45.92 4.159 9.15 
De  40 a  44 anys 1.930 53.36 1.687 46.64 3.617 7.96 
De  45 a  49 anys 1.627 51.63 1.524 48.37 3.151 6.93 
De  50 a  54 anys 1.413 48.99 1.471 51.01 2.884 6.35 
De  55 a  59 anys 1.190 47.73 1.303 52.27 2.493 5.49 
De  60 a  64 anys 978 48.85 1.024 51.15 2.002 4.40 
De  65 a  69 anys 804 46.96 908 53.04 1.712 3.77 
De  70 a  74 anys 600 46.19 699 53.81 1.299 2.86 
De  75 a  79 anys 539 39.29 833 60.71 1.372 3.02 
De  80 a  84 anys 417 37.91 683 62.09 1.100 2.42 
De  85 a  89 anys 231 30.08 537 69.92 768 1.69 
De  90 a 999 anys 116 29.82 273 70.18 389 0.86 
Total Municipi 22.608 49.74 22.842 50.26 45.450 100.00 
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b. Distribució per barris i gènere 
 

Aquesta distribució de la població femenina pot indicar certes 
característiques de les zones on viuen, especialment referides a l’edat de la 
població. Uns barris són barris més envellits, amb dones de major edat; altres, 
en canvi, són zones de residència de persones més joves. 
 

Les característiques urbanístiques, residencials, socials i econòmiques 
dels barris determinaran certes necessitats presents i futures d’atenció a la 
població femenina que hi viu. La previsible existència actual de dones grans 
soles i l’increment de l’esperança de vida poden suposar que s’incrementaran 
les demandes d’ajut domiciliari, d’atenció sanitària, de companyia, etc. tot i que 
la crisis estan fent capgirar aquesta tendència, ja que el problema de l'atur fa 
que moltes persones no puguin mantenir una vida independent de la dels seus 
pares i mares i retornin als domicilis d'aquests, sols o amb la seva pròpia 
família, amb l'objectiu d'estalviar despeses i unir esforços. Aquestes demandes, 
en molts casos, no poden ser satisfetes per les famílies, especialment, les filles 
que treballen fora de casa ja que han estat elles, per regla general, les que 
sempre s’han ocupat de les persones grans. 
 

La distribució per gènere segueix les pautes marcades pel Padró 
municipal d’habitatge a ú de gener de 2013 en el qual podem constatar que el 
50’25% del total de la població de Figueres esta format per dones excepte el 
districte 3 en el qual el percentatge d’homes es superior al de dones. Això és 
degut a que la zona de la Marca de l’Ham ha rebut des de fa uns anys un 
increment considerable de població d’origen immigrant i les primeres 
migracions la va protagonitzar la població masculina.  
 
 
 
 

Districte Secció Homes % Dones % Total % 
                
D1 S1 501 47,72% 549 52,28% 1050 2,3% 
D1 S2 567 47,36% 630 52,64% 1197 2,6% 
D1 S3 1177 48,67% 1241 51,32% 2418 5,3% 
D1 S4 612 48,26% 656 51,73% 1268 2,7% 
D1 S5 836 49’64% 848 50,35% 1684 3,7% 
D1 S6 1253 51,18% 1195 48,81% 2448 5,3% 
D1 S7 944 51,72% 881 48,27% 1825 4,0% 
D1 S8 580 51,55% 545 48,44% 1125 2,4% 
D2 S1 446 47,95% 484 52,04% 930 2,0% 
D2 S2 868 48,98% 904 51,01% 1772 3,8% 
D2 S3 641 52,62% 577 47,37% 1218 2,6% 
D2 S4 1165 48,54% 1235 51,45% 2400 5,2% 
D2 S5 490 49,79% 494 50,20% 984 2,1% 
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D3 S1 500 48,26% 536 51,73% 1036 2,2% 
D3 S2 915 49,03% 951 50,96% 1866 4,1% 
D3 S3 1309 50,23% 1297 49,76% 2606 5,7% 
D3 S4 1371 57,65% 1007 42,34% 2378 5,2% 
D3 S5 1367 48,97% 1424 51,02% 2791 6,1% 
D4 S1 763 47,92% 829 52,07% 1592 3,5% 
D4 S2 1021 49,49% 1042 50,50% 2063 4,5% 
D4 S3 1064 47,45% 1178 52,54% 2242 4,9% 
D4 S4 1369 48,77% 1438 51,22% 2807 6,1% 
D4 S5 1802 49,38% 1847 50,61% 3649 8,0% 
D4 S7 460 51,28% 437 48,71% 897 1,97% 
D4 S8 596 48,97% 621 51,02% 1217 2,6% 
Total  22617 49,75% 22846 50,25% 45463 100,0% 
                

 
(1 de gener de 2013. Font: Departament d’estadística de l’Ajuntament de Figueres) 
 
 
 

 
   
 
 

En el següent mapa es pot veure la delimitació de Figueres per districtes 
i seccions: 

 
 
 
 
 
 
 

Detall dels districtes i seccions: 
 
 1.1. c. Jonquera/ Av. Marignane  3.1. Plaça del Gra/Calçada Monjos 
 1.2. Lasauca/ Serra Floreta   3.2. Av. Villalonga/ Vilatenim 
 1.3. Poble Turó/ Turó Baix   3.3. c. Riumors/ Rocabertí 

1.4. Habitatges del Parc i Parc Sol  3.4. La Marca de l'Ham 
1.5 Culubret i Habitatges Sindicals  3.5. Plaça de l'Estació 

 1.6. Món millor i Bon Pastor   4.1. Teatre Jardí 
 1.7. Horta Capallera    4.2.Sant Pau/ Institut R. Muntaner 

1.8. Port-Lligat     4.3. Correus 
2.1. Nucli antic     4.4. Creu de la Mà 
2.2. Barceloneta/ Caputxins   4.5. Vivendes Sant Josep/ Ponent 
2.3. Cendrassos/ Costa Brava   4.7. L'Olivar Gran 
2.4. Eixample     4.8. Rally Sud 
2.5. Antic Escorxador/ Eres de la Vila    
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c. Immigració i gènere 
 
 A continuació es mostra una taula on queda reflectida la població que 
arriba a Figueres d'altres països. El gràfic està distribuït per continents i 
gèneres. Es pot apreciar com la immigració al llarg de la primera dècada del 
segle XXI, ha estat protagonitzada de manera indubtable per dones. El flux de 
població més important arriba, en primer lloc, de l'Àfrica del nord, després del 
continent Americà i per últim, d'Europa. Àsia i Oceania tenen una petita 
presència en el municipi.  
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5.2.- Dades econòmiques 
 
 

Al mes de juliol de 2013, a la ciutat de Figueres hi ha 7616 pensionistes, 
dels quals 3270 són homes i 4346 són dones. Això significa que els ciutadans i 
ciutadanes que reben una pensió al municipi representen el 16,75% de la 
població total, 42,93% d’homes i 57,06% de dones.  
 

Les dades d’atur també són significatives a la ciutat al juny del present 
any: 4272 en total, dels quals 2360 són homes i 1912 són dones. És a dir, els 
número de població aturada representa pràcticament el 10% de la població 
total. Els homes són el grup de població més afectat ja que són el 55,25% del 
total d’aturats, en canvi les dades ens mostren que les dones són el 44,74%.  
 

Aquesta última dada no representa que hi hagi més ocupació femenina 
que masculina, senzillament vol dir que a les llistes d’aturats i aturades dels 
serveis destinats a combatre l’atur s’adrecen més homes que dones, ja que 
aquestes continuen majoritàriament en el seu rol de mares i mestresses de 
casa. A més, també cal tenir molt present que l’actual crisis que pateix el 
sistema econòmic i la destrucció d’ocupació que ha ocasionat, afecta de 
manera més directa als homes ja que un dels sectors on s’ha destruït més 
ocupació és la construcció. 
 

Tot i que, com s’acaba de dir, les dones continuen majoritàriament en el 
seu rol tradicional de cuidadores de la família i la llar, a conseqüència de la 
destrucció d’ocupació masculina un percentatge de població femenina molt 
important s’ha vist obligat a sortir de la llar per buscar una font d’ingressos i 
poder mantenir el nivell de vida que mantenia la família fins a les hores. En 
molts casos això no ha estat possible, per aquest motiu hi ha tantes famílies on 
tots els seus membres en edat laboral es troben a l’atur. En els casos en què 
les dones han aconseguit trobar una ocupació remunerada, es produeix la 
situació que sol ser molt mal pagada, per tant les condicions en les quals 
aquestes dones accedeixen al mercat laboral és d’una precarietat notable. 
 

La dada de treballadors i treballadores (de qualsevol tipus de règim, tant 
del general, com de règims especials i autònoms/mes) de la ciutat de Figueres 
és del 20,75% del total de la població, 9432 persones en números absoluts. 
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5.3- Dades socials 
 
 
a. Caracterització del teixit associatiu 
 
 

El teixit associatiu des d’una perspectiva de gènere, a la ciutat de 
Figueres, és molt limitat. Actualment existeixen dues associacions de dones. Si 
ben és cert que hi ha diferents grups de dones associades, també ho és que 
molt poques d’aquestes associacions són actives i generadores de projectes i 
programes atractius i socialment visibles i beneficiosos.  

 
El Grup de dones de l’Alt Empordà Glòria Compte, és sens dubte, 

l’associació de dones més activa i amb tradició al territori, d’abast comarcal. 
Aquest Grup de dones dedica la seva activitat principalment a combatre la 
violència masclista i de gènere, des de la perspectiva de dones que ajuden a 
dones, sense professionals del món social o terapèutic. Són dones que 
s’ofereixen de forma totalment desinteressada per fer acompanyament i 
recolzament d’altres dones que estan passant per una situació de violència, 
tant elles com els seus fills i filles, en qualsevol de les etapes i moments del 
procés del fenonem de la violència. Amb el temps i l’aparició de serveis 
administratius especialitzats per a dones que pateixen o han patit la violència 
masclista o de gènere, i la consegüent disminució de la seva activitat com a 
acompanyament, el Grup de dones de l’Alt Empordà ha diversificat les seves 
actuacions creant les condicions per fer xarxes de dones que ofereixen els 
seus coneixements a canvi d’altres que altres dones puguin tenir, es tracta del 
projecte que elles mateixes anomenen Fem xarxa. 

 
Aquest any 2013 s’ha viscut l’aparició d’un nou grup de dones que han 

iniciat la seva activitat d’una manera molt notòria i destacada. Es tracta del 
Grup Iris, empordaneses afectades de càncer de mama. Des de l’administració 
local figuerenca ja s’ha col·laborat molt estretament amb aquestes dones des 
del seu inici, oferint el suport oportú tant en el tràmit administratiu de creació, 
com en l’organització de diversos projectes i activitats per donar-se a conèixer 
les seves tasques i les seves línees d’actuació.  
 
 Altres grups de dones del territori municipal són Mussidal, associació de 
dones senegaleses i gambianes, o la branca femenina de la FAE, Federació 
altempordanesa d’empresaris. 
 
 Un dels objectius d’aquest Pla d'igualtat i també del servei que el genera, 
el SIAD municipal, és potenciar les xarxes de dones, especialment les 
associades, i generar sincronies que permetin fer un treball directe amb elles 
de manera que els beneficis que generi reverteixen en tota la població 
femenina i, per tant, en tota la població en general de Figueres. 
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b. Definició dels serveis per a les dones 
 
 

L’administració local compta amb un servei especialitzat per a dones, és 
el Servei d’informació i atenció a les dones, el SIAD municipal, al qual ja ens 
hem referit en moltes ocasions al llarg d’aquest document. Aquest és un servei 
especialitzat que pertany a una xarxa de serveis distribuïts i presents per tot el 
territori català, impulsada per l’Institut Català de les Dones (ICD). El SIAD es 
troba dintre del servei de Benestar Social de l’Ajuntament i les dones 
figuerenques poden accedir-hi tant de manera espontània com derivades per 
altres serveis municipals o supramunicipals. Quant a la intervenció directa, el 
SIAD municipal treballa de forma coordinada amb l’atenció primària dels 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Figueres, i amb altres serveis que fan 
atenció social a usuàries, tant del municipals com comarcals o provincials.  

 
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà també compta amb un SIAD que 

s’adreça a totes les dones de la comarca, a excepció de les dones residents a 
Figueres. Entre els dos SIAD hi ha una estreta col·laboració, especialment en 
la derivació de dones que no arriben al servei que els hi correspon segons el 
lloc del territori on visquin. També pel que respecta a la interacció amb l’ICD i 
amb la resta de SIAD de totes les comarques gironines, amb els quals hi ha un 
contacte continu que enriqueix cadascun dels serveis respectant les seves 
diferències tant de funcionament com d’estructura. 

 
El Punt de trobada és un servei no exclusivament adreçat a dones però 

sí utilitzat de manera destacada per les famílies en el si de les quals s’han 
produït situacions de violència domèstica o de gènere en la parella. Com a 
qualsevol Punt de trobada, la seva utilització es sol·licita i gestiona a través 
dels òrgans judicials. 

 
L’herència que ha quedat dels Plans de barris, projectes ja acabats a la 

ciutat generats per la Generalitat de Catalunya, ha deixat actualment uns 
anomenats Treball als barris. Actualment Figueres compta amb diversos 
programes que es desprenen d’aquests Treball als barris adreçats a dones, tots 
ells relatius a l’àmbit de la inserció laboral. 

 
La dona i la preocupació per a la igualtat és un tema que travessa totes 

les àrees i serveis de l’administració local, és del tot habitual per tant que es 
tracti de manera transversal des de la pròpia entitat, de fet, així ha de ser. Per 
aquest motiu des dels diversos departaments i àrees s’ofereix una oferta 
variada d’activitats i serveis adreçats a les dones de la ciutat: des de l’oferta 
lúdica i cultural que es genera als Centres Cívics municipals, a activitats 
vinculades al Pla Educatiu d’Entorn o oferta formativa del servei municipal i 
informació i ocupació, i un llarg etc. 
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c. Participació social de les dones no associades 
 
 

El padró municipal d’habitants a Figueres a u de gener de 2013 constata 
que més del 50% del total de la població són dones. Determinar els tipus de 
polítiques publiques que ha d’implementar l’Ajuntament de Figueres en matèria 
de gènere és indestriable d’una acurada anàlisi de la realitat que ens permeti 
detectar les principals problemàtiques i necessitats de les dones, així com de 
les oportunitats que es generen a través de les seves intervencions en l’entorn. 
Donat que al municipi de Figueres el teixit associatiu quant a gènere  
actualment és limitat, l’anàlisi de la situació dones no associades és la base 
principal per treballar per una correcta actuació. 

 
Les dones de Figueres participen de forma activa en les activitats socials 

i culturals del municipi. En l’anterior Pla (2008-2010) les dades de participació 
relatives als centres cívics municipals, Centre Cívic Creu de la Mà i Centre 
Cívic Joaquim XIrau, eren d’un 19,25% d’homes per un 81,03% de dones. En 
l’actualitat, els percentatges s’han apropat una mica però continuen marcant 
una clara diferència entre els usuaris homes i les usuàries dones. 
 

Les dones de Figueres també tenen una participació activa en les 
associacions de veïns de la ciutat. Actualment hi han 9 associacions de veïns 
que funcionen de forma activa (Associació de veïns del Poble Nou, Eixample, 
Horta Capallera, Juncària Parc Bosc,  Marca de l’Ham, Olivar Gran,  Creu de la 
mà, Culubret, Cendrassos, Barri de la presó, Vivendes del Parc, Rally Sud, 
zona nucli antic, zona estació, Horta de l’Hospital). En l’actualitat el percentatge 
de presidents són principalment homes, en canvi són les dones les que 
representen el motor d’aquestes associacions. Cal destacar també que el 90% 
de les participants en les activitats que es realitzen són dones grans.  
. 

Les dones també participen de forma activa en associacions que tenen 
com objectiu una labor social: Associació de malalts de l’Alzheimer, Creu Roja 
Figueres, Càritas Figueres, Associació contra el Càncer, Jutges sense 
Fronteres, MIFAS Figueres, Associació del voluntariat de Figueres, etc. 
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6.- LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 
 

La missió del Pla d’igualtat és planificar les actuacions adreçades a 
aconseguir la plena igualtat entre homes i dones a través de diferents eixos 
d’intervenció que es manifesten en finalitats generalistes i alhora en objectius, 
programes i accions concretes que reorienten i reordenen les polítiques 
d’igualtat d’oportunitats d’una manera integral. 
 

En aquest Pla d'igualtat es pretén potenciar la transversalitat de la 
perspectiva de gènere com una eina estratègica. Així, és necessari un treball 
interdisciplinari amb l’objectiu de provocar un canvi dins la mateixa organització 
civil cap a una cultura de coordinació i cooperació des de l’estament polític i 
tècnic fins al ciutadà. 
 

Tenint aquest punt de vista com orientador, també és important no 
perdre de vista les següents línies estratègiques: 
 
 Potenciar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 
 Promoure la participació i la concertació social. 
 Afavorir la incorporació de la dona a tots els àmbits, serveis i recursos de 

la ciutat de Figueres. 
 
La primera línia dóna sentit i vertebra tota la feina fins al punt de donar títol 

al Pla d'igualtat. La trobem plantejada com un objectiu estratègic al Programa 
d’Actuació Municipal. El Pla d’igualtat pretén recollir el principi constitucional 
d’igualtat entre homes i dones i portar-lo a la pràctica. Malgrat haver aconseguit 
la igualtat de dret, no la tenim encara de fet. Homes i dones són iguals davant 
la llei, però això encara no està incorporat a la nostra quotidianitat. 
 

Una altra línia fonamental del Pla d’igualtat és la participació, entenent 
aquesta des de totes les seves vessants. Participació activa a nivell tècnic, dels 
diferents serveis i departaments implicats en l’elaboració i desenvolupament del 
Pla d’igualtat; a nivell polític, pretén tenir el màxim consens possible; i per últim 
a nivell social, concertació amb totes les entitats interessades en el tema. 
 

La tercera línia es planteja alhora com a línia de treball i objectiu final. Amb 
l’elaboració d’aquest Pla d’igualtat, es pretén aconseguir la plena incorporació 
de la dona en igualtat de condicions a tos els nivells i àmbits de la societat. 

 
Per dur a terme la missió del Pla d’igualtat, l’Ajuntament de Figueres 

disposa d’un servei específic, el SIAD municipal. El SIAD municipal ha 
d’impulsar i coordinar les polítiques de dones i per a les dones de 
l’administració local, i ha de treballar perquè aquestes polítiques es posin en 
marxa des de la perspectiva de la transversalitat de gènere. És necessari 
assenyalar, però, que per poder implementar aquestes polítiques és necessària 
la implicació de tot la nostra administració, dels agents socials, entitats de 
dones, centres educatius i de tota la ciutadania en general. 
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En funció de les línies estratègiques platejades més amunt, el Pla d’igualtat 
que l’Ajuntament de Figueres impulsa té les següents finalitats: 
 

1. Dissenyar i ordenar la política d’igualtat d’oportunitats des de la 
participació i la coordinació de tots els serveis de l’Ajuntament de Figueres. 

 
2. Provocar el debat i la participació de les dones i el teixit associatiu sobre 

la seva realitat. 
 
3. Articular programes i actuacions que facilitin el desenvolupament integral 

i la socialització de les persones. 
 
4. Propiciar l’accés de les dones a la participació en els diferents àmbits de 

la vida ciutadana (social, cultural, laboral, econòmica,…), a la informació i als 
recursos públics. 

 
5. Afavorir la corresponsabilització familiar i propiciar una major i millor 

presència de les dones en l’àmbit educatiu, cultural i de la comunicació 
mediàtica. 

 
6. Treballar per eliminar la discriminació laboral per motius de gènere. 
 
7. Millorar la salut integral de les dones, promoure l’eliminació de la 

violència i atendre les dones en risc d’exclusió social. 
 

S’assenyalen a continuació el objectius específics del Pla d'igualtat: 
 
 Possibilitar la comprensió dels canvis en els rols que marca l’evolució 

social. 
 
 Optimitzar recursos i prestacions, detectar dèficits i generar programes. 

 
 Apropar la dona a l’administració local. 

 
 Contribuir a l’eliminació dels estereotips sexistes. 

 
 Identificar, canalitzar i donar suport a les demandes de les dones del 

municipi produïdes per situacions de desigualtat de gènere. 
 
 Coordinar i articular les diferents accions que des de l’àmbit local es 

desenvolupen per promoure la igualtat real. 
 
 Possibilitar les vies de participació necessàries perquè les dones de 

Figueres tinguin una presència activa en la vida ciutadana. 
 
 Promoure i donar suport a l’associacionisme i als grups de dones, i 

afavorir la seva participació en les associacions de la ciutat. 
 
 Col·laborar i establir línies d’actuacions conjuntes amb altres 

administracions que realitzen tasques en favor de la igualtat. 
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7.- METODOLOGIA DE TREBALL 
 
 
Marc conceptual 
 
 
Els principis i mecanismes de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones 
com a fita de les polítiques locals. Les eines conceptuals que es fan servir 
provenen de l’anàlisi de les polítiques públiques amb perspectiva de gènere. 
 
Les aportacions teòriques, les bones pràctiques, les avaluacions de les 
polítiques i les experiències, i la participació de les dones esdevenen 
essencials per dissenyar el marc conceptual que guia els objectius del Pla 
d’igualtat de l’Ajuntament de Figueres. 
 
Els poders públics han d’actuar per combatre les desigualtats de gènere i les 
discriminacions envers les dones. Aquest compromís es materialitza en 
mesures i legislació específica que garanteix els drets de les dones i de les 
actuacions governamentals. 
 
Tots els models de polítiques d’igualtat de gènere s’han de complementar 
estratègicament per enfortir-se entre sí. 
 
 
Models d’intervenció: 
 

 Participativa: definit amb l’aportació dels diferents col·lectius de dones i 
homes de la ciutat. 

 
 Articuladora: unió d’esforços i dinamització d’agents. 

 
 Comunicable: que arribi a tothom i amb un calendari comú 

d’actuacions. 
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8. PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
 

Els programes són la part executiva del Pla d'igualtat. Es dissenyen i 
temporalitzen en funció de les prioritats marcades i la seva viabilitat. Són la part 
més dinàmica perquè se’n poden incorporar nous projectes durant tot el procés. 
Es divideixen en els següents eixos d’intervenció: 

 
 

 
►ORGANITZACIÓ MUNICIPAL◄ 

 
 

►POBLACIÓ◄ 
 
 

►EDUCACIÓ◄ 
 
 

►SALUT◄ 
 
 

A continuació es detalla cada eix, amb les seves finalitats, objectius 
específics i programes d’actuació. 
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ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 

 
 
 
Finalitat 
 
 Adequar l’administració municipal al principi d’igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes. 
 
 
Objectius específics 
 

1. Vetllar perquè la comunicació i la imatge de l’Ajuntament de Figueres 
promogui la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.  

 
2. Crear els mecanismes necessaris per garantir la implementació d’aquest 

Pla d’igualtat d’oportunitats. 
 

3. Sensibilitzar i formar el personal polític i tècnic de l’Ajuntament de 
Figueres en matèria de gènere i igualtat d’oportunitats. 

 
4. Adaptar l’estructura, la cultura de treball i el funcionament de 

l’Ajuntament de Figueres per fer de les polítiques de gènere i d’igualtat 
d’oportunitats un eix transversal d’acció municipal. 

 
5. Desenvolupar una política de personal que promogui la paritat i la 

igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 
 

6. Introduir la perspectiva de gènere en els pressupostos municipals. 
 

7. Promoure la conciliació de la vida personal, familiar i professional a 
l’Ajuntament de Figueres. 

 
 
Programes d’actuació 
 
 
  TRANSVERSALITAT DE GÈNERE 

Integració dins de les polítiques generals la variable de gènere des d’una 
perspectiva transversal, és a dir, que s’aplica a totes les àrees i polítiques 
sectorials. 
 
 -Proposta del Pla: integrar dins de les polítiques generals la igualtat 
d’oportunitats. 
 
 -Serveis implicats: totes els serveis de l’Ajuntament de Figueres. 
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 FORMACIÓ DEL PERSONAL  
Formació del personal de l’Ajuntament de Figueres per tal de aconseguir una 
sensibilització i implicació en el conjunt de programes a desenvolupar. 

 
-Proposta del Pla: realitzar accions de sensibilització, formació i 

divulgació dels continguts del Pla d’igualtat dins de les diverses àrees de 
l’Ajuntament de Figueres. 

 
-Serveis implicats: tots els serveis de l’Ajuntament de Figueres. 

 
 
 CONSELL MUNICIPAL PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

Organisme de consulta i participació ciutadana, en aquells temes que afecten la 
igualtat d’oportunitat entre homes i dones. El seu àmbit d’actuació és el 
municipi de Figueres. 

 
-Proposta del Pla: desenvolupar el Consell Municipal per a la Igualtat, 

aprovat per la Comissió de Govern el 10 de maig de 2007 
 
-Serveis implicats: tots els serveis de l’Ajuntament de Figueres. 

 
 
 TRACTAMENT DEL LLENGUATGE I DE LA IMATGE DE LA DONA  

El llenguatge i l’ús de la imatge són un reflex de les desigualtats que es donen 
a la societat i per tant dins una societat masclista, el tractament que se’n fa 
també ho és. 
 
 -Propostes del Pla: tenir cura que les publicacions, notes de premsa, 
convocatòries, circulars realitzats des de l’Ajuntament de Figueres i els 
organismes autònoms, utilitzin un llenguatge no sexista. 
Garantir que la publicitat en la qual l’Ajuntament intervé no inclogui imatges 
discriminatòries. 
 
 -Serveis implicats: el servei de comunicació i premsa de l’Ajuntament de 
Figueres, l’Oficina de Català de Figueres i totes les àrees de l’Ajuntament. 
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POBLACIÓ 

 
 
Finalitats 
 
 Incorporar la diversitat entre les persones a les polítiques municipals i al 

funcionament de la societat. 
 Promoure la integració dels grups en risc o situació d’exclusió social des 

d’una perspectiva de gènere, donant especial atenció des d'aquesta 
perspectiva als nouvinguts i nouvingudes. 

 Eradicar la violència de gènere a Figueres. 
 
 
Objectius específics  
 

1. Fomentar una cultura comunitària basada en la inclusió, el coneixement i 
el respecte a la diversitat i a les diferències. 

 
2. Afavorir la comunicació intergeneracional, el reconeixement i la 

visibilització de la importància social de la gent gran.  
 
3. Informar, orientar i assessorar a les dones figuerenques en els diversos 

tipus de demandes que formulin, i a la vegada donar a conèixer els 
diferents serveis municipals, i d’altres, per tal que les dones puguin 
accedir-hi i utilitzar-los amb normalitat. 

 
4. Promoure l’autonomia i l’apoderament de les dones, especialment 

d’aquelles en risc o situació d’exclusió social, afavorint el seu 
desenvolupament personal, professional, econòmic i social. 

 
5. Prevenir i sensibilitzar sobre la violència de gènere i consolidar i ampliar 

els serveis d’atenció a les dones víctimes de violència. Ajudar les dones i 
les seves famílies a trencar el cicle de violència. 

 
 
Programes d’actuació 
 
 
 SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD)  

El Servei d’informació i atenció a les dones, de titularitat municipal, ofereix 
informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb 
la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar i també, molt 
especialment, la violència masclista.   

 -Propostes del Pla: consolidar el Servei d’informació i atenció a les 
dones inserit des de setembre de 2011 dins de Benestar Social, Salut i 
Família de l’Ajuntament de Figueres.  
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-Serveis implicats: tots els serveis de l'Àrea d'atenció a les persones. 
 
 

 ASSOCIACIONISME 
Fomentar i recolzar els projectes de formació i creació d’associacions de 
dones, així com aquells que ja estan en actiu al territori. 
 
-Propostes del Pla:  
Fomentar les xarxes naturals de dones existents a Figueres per promoure la 
seva participació. 
Donar suport als naixents grups de dones que vulguin associar-se; enfortir el 
teixit associatiu mitjançant programes de subvencions.  
Informar les dones de la importància d’associar-se pel compromís social i polític 
que comporta i per la promoció de les condicions per a la igualtat en tots els 
àmbits. 
 

-Serveis implicats: les xarxes naturals de dones de Figueres, les 
associacions de dones de la ciutat  i de la comarca, el SIAD municipal. 
 
 
 ACCIÓ SOCIAL 

Prevenció i tractament de la problemàtica personal i social de la dona per tal 
d’evitar situacions d’exclusió social. 
 
 -Propostes del Pla: 
Fer una recollida sistemàtica de les demandes i de la problemàtica que les 
dones presenten a l’atenció serveis socials d’atenció primària per a elles 
mateixes. 
Promoure i donar suport a grups d’ajuda mútua. 
Fer anàlisi i seguiment de la població femenina més gran de 65 anys per 
detectar necessitats. 
Establir protocols de coordinació entre els diferents serveis que tenen 
competències i responsabilitats sobre el tema. 
  

-Serveis implicats: els Serveis Socials d'atenció primària, les entitats 
supramunicipals, els Consells municipals i el SIAD municipal. 
 
 
 VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Prevenció, assistència i eradicació de les situacions de violència contra les 
dones. 
  

-Propostes del Pla: 
Potenciar el protocol contra la violència vers les dones. 
Consolidar les xarxes d’actuació dels diferents serveis implicats en l’atenció a 
les dones víctimes de violència i els seus fills i filles, mitjançant la Comissió 
comarcal contra la violència de gènere, serveis locals, comarcals i provincials. 
Impulsar cursos o seminaris de formació per als professionals implicats en 
l’atenció a les dones víctimes de violència. 
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 -Serveis implicats: els Serveis Socials d'atenció primària locals i 
comarcals, la Guàrdia Urbana, l'Unitat d’atenció a la víctima dels Mossos 
d’Esquadra, el SIAD municipal i comarcal i tots aquells serveis que participen 
en la Comissió comarcal contra la violència. 
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EDUCACIÓ 

 
 
Finalitat 
 
 Promoure la coeducació i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 

en l’àmbit educatiu de Figueres. 
 
 
Objectius específics 
 

1. Sensibilitzar i informar a la comunitat educativa de Figueres en matèria 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

 
2. Promoure la realització d’accions de coeducació adreçades a infants, 

adolescents, joves i adults als espais educatius formals i no formals del 
municipi. 

 
3. Desenvolupar la formació lúdica i educativa de persones adultes des de 

la perspectiva de gènere. 
 

4. Vetllar perquè l’escola no sigui un espai reproductor dels rols tradicionals 
violents i sexistes. 

 
5. Incentivar l’accés de la dona a la formació contínua, en especial a les 

noves tecnologies. 
 
 
Programes d’actuació 
 
 COEDUCACIÓ 

Realització de programes educatius que afavoreixin la igualtat d’oportunitats 
entre les dones i els homes.  
 
 -Propostes del Pla: fomentar i col·laborar en la realització i 
implementació de programes formatius en els centres educatius de Figueres. 
 
 -Serveis implicats: els Serveis Educatius de l’Alt Empordà, els centres 
educatius, el Pla estratègic educatiu i formatiu de la ciutat, les AMPA, i el SIAD 
municipal. 
 
 
 FORMACIÓ PER A DONES ADULTES 

Elaboració de línies de treball que permetin la incorporació a la cultura i facilitin 
la inserció o reinserció laboral de la dona figuerenca a l’hora que augmenta la 
seva autonomia personal. 
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-Propostes del Pla:  
Desenvolupar i crear programes formatius per a les dones adultes que 
s’adeqüin a les seves necessitats i interessos, per tal que es redueixi 
l’analfabetisme. 
Fomentar la realització de cursos, tallers i xerrades de caire lúdic per tal de 
potenciar l’ús del temps personal i comunitari de les dones. 
 

-Serveis implicats: l’Oficina de Català de Figueres, l’SMIO, Pla  
estratègic educatiu i formatiu de la ciutat i el SIAD municipal. 
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SALUT 

 
 
Finalitat 
 
 Vetllar per la salut física i psicològica de les dones al llarg del seu cicle 

biològic. 
 
 
Objectius específics 
 

1. Informar dels recursos sanitaris de la ciutat. 
 
2. Potenciar la informació a les dones sobre pautes de vida saludable i 

promoure entre aquest col·lectiu la incorporació d’una cultura sanitària 
creixent. 

 
3. Contribuir a la millora de la salut sexual i reproductiva. 

 
4. Fomentar el benestar físic i psíquic de les dones. 

 
5. Millorar els problemes de salut relacionats amb l’activitat laboral i 

domèstica de les dones. 
 

6. Oferir informació dels recursos del municipi a col·lectius amb especials 
dificultats (afectats pel VIH, treballadores sexuals,...) 

 
7. Difondre programes informatius i educatius orientats a la prevenció de la 

transmissió del VIH i altres malalties de transmissió sexual a dones en 
general. 

 
8. Reduir la prevalença de consum de drogues entre les dones i reduir els 

danys associats al seu consum. 
 
 
Programes d’actuació 
 
 
 DONA JOVE 

Promoció de les pautes de vida saludable entre el col·lectiu de dones joves de 
la ciutat de Figueres. 

 
-Proposta del Pla: 

Informar i participar en els tallers de sexualitat i afectivitat per a joves. 
Participar en els programes d’informació i educació sexual per als escolars. 
Impulsar programes de prevenció d’embaràs no desitjats a l’adolescència. 
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-Serveis implicats: 
Hospital de Figueres (ASSIR) i el Centre d’atenció primària, els serveis de 
l'Àrea d'atenció a les persones, i els serveis de salut i SIAD municipals. 
 
 
 SALUT PSICOLÒGICA 

Informació i suport psicològic a la dona. 
 

-Proposta del Pla: 
Potenciar programes i tallers per al tractament de situacions d’estrès i 
depressió. 
 
 -Serveis implicats: tots els serveis de l'Àrea d’atenció a les persones. 
 
 
 REPRODUCCIÓ 

Millora de la salut sexual i reproductiva de la dona adulta. 
 
-Proposta del Pla: 

Potenciar programes informatius i educatius orientats a la prevenció i salut 
ginecològica. 
Elaborar i desenvolupar campanyes d’educació sanitària per als diferents grups 
d’edat. 
 
 -Serveis implicats: l’Hospital de Figueres (ASSIR), el Centre d’atenció 
primària i el Servei de Benestar social, salut i família. 
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-Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere.  
 
-Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
entre homes i dones. 
 
-Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista. 
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I- EL LLENGUATGE 
 

El llenguatge és una construcció cultural a través de la qual es transmet 
el coneixement d’unes generacions a unes altres i es representa el món on 
vivim. Per tant, el llenguatge és una eina que ensenya les persones a pensar 
d’una determinada manera i serveix com a vehicle per relacionar-nos segons 
les regles establertes per la societat. 
 

Per comunicar idees, el llenguatge és decisiu perquè representa el 
pensament; una informació mai no és neutra; el fet que s’explica aporta també 
el pensament de la persona comunicadora. 
 

La llengua és un sistema simbòlic íntimament entortolligat amb les 
relacions humanes i socials. En aquest sentit, difícilment es pot parlar d’una 
llengua “neutra”. La llengua pot servir per remarcar els espais d’acord i d’entesa 
però també pot ser útil per ressaltar no només les diferències sinó fins i tot les 
divergències. 
 

La llengua pot inscriure en la seva capacitat comunicativa la mentida o la 
veritat, la violència o la calma, el menyspreu o la valoració, la subordinació o la 
igualtat, la uniformització o tots els matisos de les diferències. 
 

La llengua és, a més, un instrument de poder. Les diferents parles d’una 
llengua representen els diferents grups socials que conformen una societat. No 
és d’estranyar, doncs, que la parla del grup dominant sigui la que més apareix 
en els textos que regulen l’ús de la llengua. 
 

Una de les maneres d’evitar l’exclusió o la invisibilització de les dones en 
la llengua és la utilització de genèrics reals, ja siguin femenins o masculins. 
Així, per exemple, una forma masculina com “ésser humà” inclou tant dones 
com homes, i una paraula femenina com "persona” visibilitza per igual homes i 
dones. Aquest és un sistema prou pràctic i econòmic. 
 
 

Per anomenar persones hi ha un nombre considerable de genèrics 
col·lectius reals: la gent, la gent gran, la població, l’adolescència, el jovent, 
el professorat, la infància, la mainada, el poble. També es poden utilitzar 
expressions lligades a la paraula “persona”: les persones adultes, les 
persones joves, etc 
 

Es constata també que en el camí d’anar avançant pas a pas, s’han anat 
trobant formes noves que fins fa poc eren difícils d’usar i fa una mica més fins i 
tot d’imaginar; paraules, per exemple,com alumnat o electorat. 
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Es pot utilitzar l’expressió següent:  En comptes d’aquesta altra: 
 
Persona o ésser humà     Home 
Veïnat       Veïns 
Públic lector      Lectors 
L’evolució de la humanitat    L’evolució de l’home 
El cos o el cos humà     El cos de l’home 
Els drets humans      Els drets humans de l’home 
La població urbana     L’home urbà 
La població d’Irlanda     Els irlandesos 
La infància       Els nens 
La població aturada     Els aturats 
El professorat o la comunitat escolar  Els mestres i els alumnes 
El personal mèdic     Els metges 
Benvolguda família     Estimats pares 
El personal o la plantilla de personal   Els treballadors 
 
En aquest camí visibilitzador de la presència de tot el gènere humà en la 
llengua, és a dir, de la presència tant de les dones com dels homes, un altre 
pas que s’ha de donar és el de la utilització dels abstractes. 
 
Es pot utilitzar l’abstracte:    En comptes de: 
 
Secretaria       Secretari 
Consell de redacció o Redacció   Redactor/redactora 
Consell assessor o Assessoria   Assessor/assessora 
Coordinació      Coordinadors 
Col·laboracions      Col·laboradors/col·laboradores 
Notaria       Notaris 
Tutoria       Tutor/tutora 
Traducció       Traductors 
Distribucions      Distribuïdor 
Gabinet de psicologia     Psicòlegs 
Consergeria      Conserge 
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II- VOCABULARI BÀSIC DE CONCEPTES CLAUS 
 
 

 Acció Positiva 
 

Estratègia orientada a aconseguir la igualtat d’oportunitats que justifica un 
tractament diferenciat en situacions de desigualtat. 
No sempre el tracte desigual és il·lícit. En situacions de desigualtat calen 
tractaments desiguals encaminats a un reequilibri cap a la igualtat: es parla, 
doncs, de discriminació positiva i acció positiva. Representa la concreció dels 
mandats constitucionals respecte a garantir i desenvolupar el principi d’igualtat i 
no discriminació. Són mesures per combatre les discriminacions per raó de 
sexe i augmentar la presència de les dones a tots els àmbits i sectors, en totes 
les professions i nivells de responsabilitat. 
 

 Àmbit productiu 
 

Amb el desenvolupament de la industrialització es produeix per primera 
vegada la separació radical del àmbits o espais de producció i de reproducció. 
Definit en oposició a l’espai reproductiu, fa referència al lloc de “l’activitat 
productiva” de l’economia mercantil i formal; a l’espai en el qual es realitza el 
procés de producció de béns i la producció orientada al mercat. Els productes 
aquí produïts tenen un valor de canvi. 
 

 Àmbit reproductiu 
 
Definit en oposició a l’espai productiu, fa referència al lloc de l’activitat no 

productiva, de l’economia no mercantil i no formal, a l’espai en el que es 
realitza el procés de la reproducció de les persones i la producció de béns d’ús 
privat. 
 

 Coeducació 
 
Mètode d’intervenció educatiu que va més enllà de l’educació mixta, i que 

es basa en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de nenes i 
nens, independentment del seu sexe. 
La coeducació és per tant , educar des de la igualtat de valors de les persones, 
potenciar la participació dels dos sexes a l’escola, realitzar feines i activitats 
evitant els estereotips sexistes i afavorir les actituds, els comportaments i els 
continguts que preveuen les aportacions de les dones a la societat. 
 

 Coresponsabilitat familiar 
 
L’article 66 del Codi Civil diu que “el marit i la muller són iguals en drets i 

deures”. La coresponsabilitat consisteix a compartir totes i cadascuna de les 
tasques i responsabilitats de la vida familiar, des del treball domèstic fins a la 
cura de les persones dependents. 
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 Desigualtat 
 
Manca d’igualtat. La desigualtat entre sexes té el seu origen en la submissió 

de les dones al poder dels homes en una societat on les tasques assignades al 
sexe femení són considerades de menor valor. 
 

 Discriminació 
 
La discriminació és l’aplicació de distincions, diferenciacions, restriccions, 

exclusions, preferències i/o pràctiques desiguals, arbitràries, no justes i no 
raonables, que es donen a l’àmbit educatiu, social, econòmic, laboral, legal i 
cultural i que estan fonamentades en la diferència de sexe, raça, idees, etc. 
Tenen un efecte perjudicial. 
 

 Discriminació directa 
 

Aquest concepte es correspon amb la teoria de la diferència de tracte. És 
l’aplicació intencional de tracte, desfavorable i perjudicial basat explícitament en 
la diferència: el sexe és l’objecte de la consideració directa i el condicionant 
últim i dominant del tracte diferencial. És un tracte discriminatori prohibit per la 
llei. 
 

 Discriminació indirecta 
 
Es correspon amb la teoria de l’impacte o efecte desigual i perjudicial. És la 

norma, pràctica, disposició, criteri, etc. formalment i a priori independent i 
neutra dels quals es deriven efectes i conseqüències desiguals, adverses i 
perjudicials sobre el col·lectiu femení. 
 

 Discriminació salarial 
 
Discriminació per raó de sexe que es produeix quan existeix desigualtat en 

les retribucions de treballadores i treballadors fent la mateixa feina. Les 
diferències salarials es troben dins la categoria de discriminació indirecta, ja 
que per la realització de treball d’igual valor les dones obtenen salaris inferiors 
als dels homes. 
 

 Diversificació professional 
 
En el mercat laboral les dones ocupen una sèrie de professions 

considerades tradicionalment com a femenines. La diversificació professional té 
per objecte ampliar la capacitat de desenvolupament professional de les dones 
en aquells camps i activitats econòmiques en les quals està absent o té poca 
presència. 
 
 

 Espai domèstic/ Espai privat 
 
S’identifica amb l’àmbit reproductiu, amb l’espai privat on es té cura de les 

persones dependents (fills, familiars, gent gran…). Es cobreixen aquí les 
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necessitats personals. En aquest espai és on tradicionalment s’ha col·locat a 
les dones. 
 

 Espai públic 
 

S’identifica amb l’àmbit productiu, amb l’espai de l’activitat, on es 
desenvolupa la vida laboral, social, política, econòmica; és el lloc de la 
participació en la societat i del reconeixement. En aquest espai és on 
tradicionalment s’ha col·locat els homes. 
 

 Gènere 
 

Construcció cultural i social que defineix les diferents característiques 
emocionals, afectives, intel·lectuals i els comportaments que cada societat 
assigna com a “propis” i “naturals” a dones i homes. El sexe ve determinat 
naturalment, però el gènere s’aprèn i pot ser educat, canviat i manipulat. 
 

 Igualtat 
 

És el dret fonamental que té tota persona a un tracte igual malgrat les 
diferències. És donar tracte igual a qui no ho és. És un dret fonamental 
universal relacionat amb la dignitat i llibertat humanes. El principi d’igualtat va 
lligat al principi de no discriminació. Els poders públics estan obligats i són 
responsables de l’aplicació i desenvolupament del principi d’igualtat. Les 
funcions dels poders públics són les de vetllar per la seva aplicació, promoure’l 
i garantir-lo. No tot tracte desigual és il·lícit. Tant constitucionalment com dins 
l’ordenament jurídic laboral, s’admeten tractes desiguals que persegueixen una 
finalitat igualadora o compensadora: les accions positives. 

 
 Igualtat de dret 

 
Igualtat formal davant la llei. Equiparació d’homes i dones a través de la 

legislació. A Espanya aquest principi d’igualtat s’estableix amb la Constitució de 
1978. 
 

 Igualtat de fet 
 

Paritat entre homes i dones real i efectiva. La promulgació únicament de la 
igualat legal no és suficient per canviar els costums i les estructures de la 
desigualtat. Els mecanismes d’acció positiva tenen per finalitat treballar 
activament i contrarestar les desigualtats inicials perquè la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones sigui una realitat. 
 

 Mainstreaming 
 

Denominació de la Unió Europea per designar el principi d’integració de la 
dimensió de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. En la pràctica 
consisteix a integrar dins de les polítiques generals la igualtat d’oportunitats i la 
variable de gènere des d’una perspectiva transversal, és a dir, que s’aplica a 
totes les àrees i polítiques sectorials.  
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 Perspectiva de gènere 

 
Veure, aproximar-se i analitzar la realitat tenint en compte un punt de vista 

femení. Tots els àmbits poden ser estudiats en funció de les dones. Sovint la 
societat no les té en compte. 
 

 Plans d’igualtat 
 

Estratègies encaminades a aconseguir la participació activa de les dones en 
tots el àmbits de la societat mitjançant la definició d’uns objectius que es 
concreten en actuacions a curt i mig termini. Les actuacions impliquen a les 
diferents entitats i serveis de l’Administració pública i els agents socials. 
 

 Rols de gènere 
 

Patrons de comportament i característiques esperades de les persones en 
funció del seu sexe. 
 

 Sexe 
 

Segons Marcela Lagarde sexe “és el conjunt de característiques 
genotípiques i fenotípiques presents als sistemes, funcions i processos del cos 
humà; basat en ell es classifica a les persones pel seu potencial en la 
reproducció sexual…”. Gerda Lerne el defineix com “una realitat biològica en 
homes i dones.”. 
 

 Sostre de vidre 
 

Conjunt de factors que dificulten o fan impossible a les dones l’accés al 
poder, estant plenament preparades per assumir-lo. 
 

 Transversalitat 
 

Bàsicament es caracteritza pel treball compartit i coordinat dels diferents 
Serveis Municipals de d’unes missions o línies estratègiques compartides. 
Permet impregnar tota l’organització d’una visió més estratègica, l’eficiència 
dels serveis i l’optimització dels recursos. 
 

 Violència de gènere 
 
Les Nacions Unides la defineixen com “qualsevol acte de violència basat en 

la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir per resultat un dany físic, 
sexual o psicològic per a les dones, incloses les amenaces d’aquest actes, la 
coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeix en la vida pública 
com en la o privada”. 
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III- NORMATIVA SOBRE IGUALTAT I VIOLÈNCIA 
 
 

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

 
 Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 

homes 
 

 Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere 

 
 
 
 


