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REGIDORIA DE FEMINISMES I LGTBI
AJUNTAMENT DE MANRESA

JUSTIFICACIÓ


El SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les
Dones) Montserrat Roig és un servei municipal
obert a la ciutat amb ànim dinamitzador i
coordinador que executa les actuacions centrals
de la regidoria de Feminismes i LGTBI, alhora que
des de la regidoria i el propi servei s’impulsen,
segueixen i coordinen totes les actuacions del II
Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Manresa, en el
marc d’una administració local compromesa en la
seva totalitat amb l’efectiva igualtat entre homes i
dones al municipi.



Per la importància que les entitats veïnals de
Manresa
tenen com a agents promotors de
transformació socials i del seu potencial en la
tasca de sensibilització i promoció de la igualtat a
la nostra ciutat, aquest II Pla d'igualtat estableix
en la seva línia estratègica 6.1.3 la necessitat
d'apropar el SIAD als barris a través d'un projecte
que doni a conèixer la seva tasca i fomenti la
implicació d'aquestes entitats en la detecció i
derivació de situacions de discriminació i de
violència de gènere.

FINALITAT


La
finalitat
del
projecte
és
treballar
conjuntament amb les entitats i casals veïnals
per tal de donar a conèixer el SIAD i aconseguir
que, com a organitzacions i grups propers als
barris, detectin situacions de desigualtat de
gènere i de violència masclista, facin les
derivacions corresponents al SIAD i SIE (Servei
Intervenció
Especialitzada
en
violències
masclistes) i s'impliquin en accions de
sensibilització comunitàries.

OBJECTIUS







Donar a conèixer el SIAD als diferents barris de
la ciutat.
Sensibilitzar les entitats veïnals sobre les
desigualtats de gènere.
Potenciar la implicació de les entitats veïnals en
accions de sensibilització en el seu barri.
Potenciar la detecció i derivacions de
situacions de desigualtat de gènere i de
violència masclista al SIAD i SIE.
Oferir accions de promoció i sensibilització a
favor de la Igualtat entre homes i dones als
barris.

METODOLOGIA

El projecte planteja tres eixos de
treball:


Formació per a les persones responsables
de les entitats veïnals, dinamitzadores,
personal de les biblioteques veïnals,
talleristes...



Creació d'un grup motor de persones del
barri.



Realització d'accions de sensibilització i
promoció de les dones als barris.

COMPROMISOS DE LES
ENTITATS VEINALS
Les entitats veïnals s’han de
comprometre a participar en un seguit
d’activitats requerides..

1. Reunió de presentació i coordinació
Per tal de presentar el projecte i coordinar totes les
accions proposades es faran reunions amb:
- Responsable del Pla de Barris
- Persona coordinadora de la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes.
- Responsables del diferents Plans de
Desenvolupament Comunitari:

COMPROMISOS DE LES
ENTITATS VEINALS
2. Formació en perspectiva de gènere


Aquesta formació té com a objectiu introduir la
perspectiva de gènere en les persones responsables de
les entitats veïnals i sensibilitzar-les sobre la desigualtat
de gènere.



La formació contindrà quatre propostes temàtiques:
- Principals desigualtats per raó de gènere,
d’identitat i expressió de gènere i orientació
sexoafectiva.
- Detecció de situacions de desigualtat de gènere i
LGTBI+fòbiques.
- Estratègies per incloure la igualtat i la diversitat al
barri.
- Conèixer els recursos de suport a les dones de la
ciutat.



La formació es dirigirà a:
- Membres de les juntes de les entitats veïnals.
- Persones dinamitzadores dels barris.
- Personal de les biblioteques veïnals.
- Dones dels barris motivades per formar part d'un
grup motor (veure apartat 3)
- Altres persones que es valorin importants per la
seva implicació o tasca als barris.



La formació tindrà una durada de hora i mitja i es realitzarà
al SIAD per tal de donar a conèixer millor el servei.

COMPROMISOS DE LES
ENTITATS VEINALS
3. Creació d'un grup motor


Les entitats veïnals hauran de promocionar la
creació d'un grup de persones del barri que
vulguin col·laborar en la detecció de
situacions de desigualtat de gènere i en
l'organització d'accions de prevenció i
sensibilització als seus barris.



L' objectiu del grup serà:
- Donar a conèixer el SIAD entre les
dones del barri.
- Detectar i derivar al SIAD situacions de
desigualtat de gènere i de violència
masclista.
- Organitzar activitats de sensibilització,
prevenció i suport a les dones del barri.



Les persones del grup rebran suport tècnic
del personal dinamitzador dels barris i del
SIAD i la formació especifica en perspectiva
de gènere.

COMPROMISOS DE LES ENTITATS
VEINALS
4. Participar en les diverses campanyes de
sensibilització que s’impulsin des del
SIAD i, si escau, des del Consell
Municipal de la Dona


Es farà una especial difusió a través de les
entitats veïnals de les accions que s'organitzin
des del SIAD i el Consell Municipal de la Dona
durant les campanyes de sensibilització, i es
demanarà la seva implicació.



També les entitats veïnals promocionaran
l’organització d’accions de sensibilització als
barris durant les diferents campanyes, i si cal,
podran rebre assessorament i suport tècnic
del SIAD.

5 - Foment de noves iniciatives veïnals




Es tindran en conte altres propostes de les
entitats veïnals per tal de treballar les
desigualtats de gènere als barris i introduir la
perspectiva de gènere en els seus projectes.
Les iniciatives, si són viables, rebran el suport
tècnic del SIAD per porta-les a terme

COMPROMISOS DEL SIAD
El SIAD es compromet a oferir un conjunt
d’accions gratuïtes als barris que participin
en el projecte

1. Xerrades sobre temes de gènere per a les
dones del barri


S`oferiran xerrades de diversos temes amb
perspectiva de gènere. Les xerrades es realitzaran
als locals veïnals.



Cada entitat podrà demanar un màxim de dues
xerrades a l'any. Per a les xerrades, s’ha d’assegurar
un mínim de 15 persones assistents.



Proposta de xerrades
 Existeix la igualtat real entre homes i
dones?
 Com afrontem una separació? Dubtes legals
(separació, custodia,...)
 Sexualitat femenina
 Joguines no sexistes
 Urbanisme i gènere: analitzem el barri.
 La diversitat sexual, què és?
 Saber dir NO: posem límits assertivament
 La violència masclista: com combatre-la.
 Altres que puguin interessar a les dones de
barri.

COMPROMISOS DEL SIAD
2. Tallers amb perspectiva de gènere


Per tal d'apropar accions de promoció de la
dona i treballar les noves masculinitats,
s'oferiran diversos tallers que es realitzaran
als locals veïnals.



Cada entitat podrà realitzar un màxim d’un
taller a l'any



Els tallers tindran una durada de 4 sessions
de 2 hores. Per realitzar els tallers hi ha
d’haver un mínim de 15 persones inscrites.



Propostes de tallers:
 Apoderament i autodefensa feminista
 Noves masculinitats
 Creixement personal
 Altres temes que pugin interessar a les
dones del barri.

COMPROMISOS DEL SIAD
3. Cessió de materials de sensibilització


S'oferiran tots els materials de sensibilització
de què disposa el SIAD per tal que es puguin
utilitzar i/o exposar en espais públics dels
barris.



Materials disponibles:
 Maleta coeducativa
 Exposicions:
 “Què ens oculten els contes”
 “Paraules contra la violència”
 “Esportistes manresanes”



L'entitat que ho sol·liciti serà la responsable
de recollir el material i muntar les
exposicions.

COMPROMISOS DEL SIAD
4. Cessió del Punt Lila informatiu per a
les festes veïnals


Des de la regidoria de Feminismes i LGTBI de
l’Ajuntament de Manresa posem a disposició
de les entitats veïnals la cessió de la carpa
Punt Lila, destinada a informar, sensibilitzar i
prevenir les actituds masclistes i
comportaments sexistes que es produeixen en
espais públics d’oci i festius del barri.



Material concret per cedir:
Carpa lila de 3x3 m, 4 parets liles, rètol
Punt Lila
 Material de difusió dels serveis
especialitzats en informació i atenció
davant de situacions masclistes i/o LGBTIfòbiques (díptics, fulletons, etc.)
 Material de sensibilització i difusió
(polseres, xapes, pins, etc.)

COMPROMISOS DEL SIAD
Condicions bàsiques per a la cessió del Punt
Lila

















Omplir el formulari de cessió del material.
Temps de disposició del material a pactar amb el Servei de
préstec.
L’activitat on s’utilitza el material de préstec haurà de
comptar amb una persona/entitat responsable del seu
manteniment i bon ús.
La gestió del Punt Lila
i les activitats que s’hi
desenvolupin a l’interior hauran d’anar a càrrec d’una
entitat professionalitzada en la gestió del Punt Lila. O bé
l’entitat/persona responsable haurà d’acreditar la formació
bàsica especialitzada en matèria de violències masclistes
(per oferir un Punt Lila de caràcter informatiu).
El muntatge, desmuntatge, il·luminació del Punt Lila i
recollida i retorn del material va a càrrec de
l’entitat/persona a qui és fa la cessió.
El material s’haurà de recollir i retornar a l’oficina del SIAD
Montserrat Roig, c/ de la canal, 6, 1r pis de Manresa.
Els desperfectes del material produït per la seva mala
utilització aniran a càrrec de l’entitat/persona responsable.
Un cop finalitzat el servei l’entitat/persona rebrà un
qüestionari per fer-ne l’avaluació.
La programació de les festes o activitats en els espais
vinculats als punts liles ha de garantir ser lliure de
sexismes.

VALORACIÓ








La valoració del projecte es farà conjuntament amb les
persones responsables de les entitats veïnals un cop a
l'any.
Es farà, però, un revisió cada 6 mesos per introduir-hi
possibles canvis o millores.
Per fer la valoració es tindran en compte ítems tant
quantitatius com qualitatius.

Ítems quantitatius










Total d'entitats que hi han participat.
Total de persones que han fet la formació.
Total de grups de dones motor que s'han creat.
Total d'activitats realitzades als barris.
Total d'accions de sensibilització organitzades als
barris.
Total de derivacions al SIAD i al SIE.

Ítems qualitatius




Valoracions i opinions verbals expressades per les
persones participants en totes les activitats.
Valoració i opinions expressades per les persones
responsables de les entitats veïnals en les reunions
de valoració.

