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Introducció 

El Servei d’Informació i Atenció de les dones (SIAD) és un espai públic, gratuït i 
confidencial format per un equip de professionals especialitzades (una coordinadora, una 
advocada i una psicòloga), amb l’objectiu principal d’informar, assessorar i atendre les dones 
de la comarca, i alhora promoure actuacions, tan formatives com lúdiques, per afavorir la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes en qualsevol àmbit de la societat. 

Aquest servei s’adreça a totes les dones de la comarca de l’Alt Urgell i a professionals, entitats 
i associacions que treballen amb aquest objectiu i/o volen implicar-se en la igualtat 
d’oportunitats per a tothom. 

 

Objectius 

Objectius generals 

• Enfortir les polítiques d’igualtat. 
• Oferir a les dones, de manera confidencial, personalitzada i gratuïta, informació i 

assessorament general relacionat amb diferents àmbits: jurídics, psicològics, 
ocupació, habitatge, família, activitats, serveis,... 

• Sensibilitzar la societat per tal d’actuar envers els conflictes relacionats amb la 
violència de gènere i la prevenció d’aquesta. 

• Assessorar les entitats públiques i privades de la comarca en l’àmbit de les polítiques 
d’igualtat. 

 
Objectius específics  

• Atendre totes aquelles dones que requereixin informació i assessorament. 
• Orientar i assessorar les dones que pateixin violència de gènere. 
• Realitzar activitats de sensibilització social i treball comunitari. 
• Realitzar formació en l’àmbit educatiu. 
• Col·laboració amb els ens locals de la comarca per al desenvolupament de les 

polítiques d’igualtat, per sol·licitar i justificar subvencions, així com per la dinamització 
d’activitats de promoció de la dona i de la igualtat d’oportunitats. 

• Desenvolupament dels protocols per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució 
de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la 
identitat sexual. 

• Suport i orientació a entitats, associacions i professionals en els projectes i les 
actuacions destinades al foment de la igualtat d’oportunitats i la promoció de les dones. 

• Promoure l’elaboració i implantació de plans d’igualtat en les empreses ubicades a 
l’àmbit territorial del municipi, oferint suport tècnic, metodològic i formatiu al personal 
de les organitzacions. 

• Organitzar un pla de formació i capacitació adreçades al personal tècnic i directiu de 
l’ens local en matèria d’igualtat i no discriminació.  

• Gestió de les fitxes 37– Plans i mesures d’igualtat en el treball i 38 - Plans i mesures 
d'igualtat de les persones LGBTI i lluita contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia del 
contracte programa signat entre el Consell Comarcal i el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. 

• Promoure la incorporació de la perspectiva LGBTI en les polítiques públiques locals. 



 

 

• Dissenyar protocols de coordinació amb el Servei d’Atenció Integral de la Generalitat 
per atendre a les persones víctimes de l’homofòbia, bifòbia o transfòbia i derivar les 
denúncies recollides des de les diferents oficines de l’ens local. 
 

Actuacions per a la promoció de la igualtat d’oportunitats 

 
• Impuls i coordinació del IV Pla d’Igualtat d’Oportunitats a la comarca de l’Alt Urgell. 
• Impuls i coordinació del III Pla d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i del I Pla 

d’Igualtat del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell. 
• Elaboració i desenvolupament dels plans d’igualtat dels ajuntaments de la comarca i 

dels protocols contra l’assetjament. 
• Suport i assessorament a les entitats de dones de la comarca en la celebració de 

diades i en la gestió de subvencions. 
• Tallers adreçats a centres educatius per promoure la igualtat de gènere 
• Organització d’activitats per a la població i campanyes adreçades a la sensibilització 

envers la igualtat i de prevenció de la violència de gènere. 
• Celebració de diades commemoratives. 
• Gestió dels fons del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que l’Estat 

atribueix als ajuntaments 
• Realitzar la diagnosi i el pla comarcal LGBTI. 
• Formació i sensibilització per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 

transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
• Elaborar un informe anual sobre les polítiques de gènere de l’ens local. 

 

SIAD Alt Urgell  

Adreça  Pl. Soldevila, 1. Centre Cívic el Passeig  25700 La Seu d’Urgell 

E-mail de contacte  igualtat@capau.cat 

Telèfon 973 354 102 

Coordinació  Gemma Guàrdia Carbonell 

 
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD): 

Durant el 2020 el servei ha tingut una dedicació de la tècnica de coordinació de 30 hores 
setmanals, contractada directament pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, dins del marc del 
Contracte Programa subscrit amb l’Institut Català de les Dones, adscrit al  Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya.  

Alhora hi ha contractada una advocada i una psicòloga, amb contracte menor i atencions sota 
demanda.  

 

mailto:igualtat@capau.cat


 

 

Funció Professional Persones 
ateses 

Atencions 
realitzades 

Import 
anual 

Servei d’atenció jurídica Sònia Ribot Pal 10 13 681,94 € 

Servei d’atenció psicològica M Àngels Babot Salvadó 7 15 860 € 

TOTAL  17 28 1.541,94 € 

 

Activitats realitzades i promogudes pel SIAD durant el 2020:  
Commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones 
La Seu d’Urgell: 

 
• Cinemes Guiu: Projecció de la pel·lícula Carmen y Lola, d’Arantxa Echevarria i fòrum 

sobre la diversitat afectiva i sexual en diferents col·lectius.  
6 de març a les 20h. Cinemes Guiu. 

• Trobada de dones del món rural. 
Obertura i parlament d’autoritats. 
Presentació d’entitats del món rural i debat. 
Projecció d’un curt. 
Aperitiu musical. 
Cloenda. 
7 de març. De les 11h a les 14h. 
• 3a sortida a la comarca: Pont de Bar i Arsèguel 
Visita al Museu dels acordionistes d’Arsèguel 
Visita al Museu de les llanes d’Arsèguel 
Dinar. Hotel Muntanya de Prullans 
Visita al Museu de la vinya i el vi del Pont de Bar 
8 de març. Tot el dia. 
• Introducció al golf per a dones. 
8 de març. De les 11h a les 13h.  

Assistència als actes: 155 dones i 18 homes 

Coll de Nargó 
 

• Sopar de dones a Cal Not, amb l’actuació especial de l’Esperanceta. 
7 de març.  

Assistència als actes: 50 dones 

Organyà 
 

• Concert homenatge a L.V. Beethoven. A càrrec d’alumnes de l’escola municipal de 
música de la Seu d’Urgell. A l’Església de Santa Maria d’Organyà. 8 de març a les 17h. 

• Espectacle musico-teatral: “Homes tontos, mentiders i masclistes”. A càrrec de “El 
sobrino del diablo”. 8 de març a la Sala Xart a les 18h. 

• Sopar del 8 de març a “El Portal”. El 8 de març a les 21h.  

Assistència: 222 dones i 63 homes. Total 285 persones 

Oliana  
 

• Taula rodona de les dones d’Oliana. Lectura del manifest commemoratiu i cloenda.  
11 de març a la sala de Plens de l’Ajuntament d’Oliana a les 19h.  

• Xerrada: “Ansietat i por”. A càrrec d’Anna Son i Xènia Rodrigo. 13 de març a les 19h a 
l’Oficina de Turisme d’Oliana.  



 

 

Assistència als actes: 50 dones 

La Vansa i Fórnols: 

• Lectura del manifest, actuació amb guitarra i teles acrobàtiques. Berenar.  
8 de març a les 18h a l’espai La Vansa.  

 
Assistència als actes: 30 persones  

 

Commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones 

La Seu d’Urgell 
 

• Formació sobre “la transversalitat de gènere als llocs de treball”, dirigida a persones 
treballadores i càrrecs electes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. A càrrec de Mònica 
Gelambí. 24 de novembre. Online. 

Assistència: 4 dones i 4 homes.  
• Taller dirigit a famílies sobre “acompanyar les masculinitats”. A càrrec d’Associació 

AntiSida Lleida. 24 de novembre a les 18.30h. Taller online. 
Assistència: 15 dones. 

• Lectura del manifest institucional el 25 de novembre a les 11.30h a càrrec de dones i 
noies diverses de la comarca i enregistrat prèviament a Ràdio Seu. Activitat online. 
  

• Performance “76...” a càrrec de Marta Moran i Judit Rodrigo, sobre els feminicidis a 
l’estat espanyol. Acció artística realitzada a porta tancada i difosa a través de xarxes a 
partir del 25 de novembre. Audiovisual creat per Eva Clausó. Activitat online. 
 

• Exposició de la pancarta “1 de 4 dones a Catalunya pateix violència masclista greu al 
llarg de la seva vida. No siguis còmplice! ACTUA!” als partits del club d’Hoquei i 
Patinatge artístic Cadí.  
 

• Adhesió a la campanya “diposita aquí el teu masclisme” per part de diversos 
ajuntaments de la comarca: la Seu d’Urgell, Organyà, Ribera d’Urgellet, Oliana i 
Arsèguel.  
 

• Adhesió al manifest institucional de l’Institut Català de les Dones per part de 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consorci 
d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.  
 

• Exposició de la pancarta de la campanya “També és cosa meva” als balcons dels 
ajuntaments de Ribera d’Urgellet, Oliana i Organyà.  

 

Oliana 
• Lectura del manifest institucional de l’Institut Català de les Dones.  

 
 

 

 



 

 

Premi Lletres de dones de relats curts 

En l’edició d’enguany d’aquest premi s’han rebut 51 obres, 42 escrites per dones i 9 per 
homes. Per llocs d’origen, la  participació ha estat: 26 de comarques de Barcelona, 6 de 
Girona, 11 de Lleida (2 de l’Alt Urgell), 3 de Tarragona, 1 de Castelló, 2 de València, 1 de 
Mallorca i 1 d’Andorra.   

Les persones que van conformar el jurat van puntuar de l’1 al 10 segons el seu propi criteri, 
atenent criteris com el llenguatge, la correcció lingüística, la temàtica, l’ originalitat de l’obra i 
aquelles característiques que consideraven més destacable.  
 
Es posa sobre la taula que hi ha algunes obres relacionades amb la situació del confinament 
per raó de la Covid-19 que hem estat patint durant els darrers temps.  
 
Les guanyadores han estat:  

1r PREMI – 600 € 

Títol:   LA LLISTA       
Autora:  NÚRIA OLIVA I BARCELÓ 

MENCIONS: 

1a   Títol:  CARTA AL JURAT 
Autor:  JESÚS PACHECO JULIÀ 
 
2a   Títol:  LA VEÏNA DE DALT 
Autora: BRUNA GENEROSO MIRALPEIX 
 
3a    Títol:   LA DONA PERFECTA 
Autor:  ENRIC VILA CASILLANIS 

Cinefòrum 

Activitat realitzada dins dels actes del dia internacional de les dones, el 8 de marc. Projecció 
de la pel·lícula Carmen y Lola, de Arantxa Echevarría, sobre les dificultats socials i culturals 
en què es troben immerses les comunitats gitanes, especialment les dones, per poder 
expressar lliurement la seva orientació sexual.  

Després de la projecció, va tenir lloc un fòrum amb les persones assistents sobre la diversitat 
sexual i afectiva en els diferents col·lectius socials.  

Assistència a les dues projeccions: 44 dones i 12 homes, 56 persones en total  

 

Potencia l’èxit en la teva empresa: coaching empresarial per a dones 
emprenedores 

Nova proposta adreçada a un grup reduït de dones de la comarca, especialment a aquelles 
amb idees de negoci, projecte o, fins i tot, empresàries. A través de 4 sessions grupals, els 
dies 2, 9, 16 i 23 de novembre la coach Anna Bentanachs, de l’empresa Kaxi Coaching, va 
oferir recursos a les participants per tal de detectar les necessitats empresarials de cada 
projecte, crear el cercle de l’èxit del propi negoci, idea o projecte i enfortir les pròpies 
competències emocionals. Cada participant va poder gaudir de sessions de coaching 
individual, per tal de millorar l’atenció personalitzada de cada negoci. La proposta va suscitar 
molt interès i les places van omplir-se ràpidament.  



 

 

Assistència: 10 dones 
 
Jornada de Consciència emocional 
 
Aquesta formació, en format de dues jornades de tres hores, combinant l’assistència 
presencial i la telemàtica, anava adreçada a un grup reduït de dones que vulguin augmentar 
el seu nivell d’autoconsciència, comprendre millor les emocions i generar, en definitiva, més 
benestar en el dia a dia. La proposta va suscitar molt interès i les places van omplir-se 
ràpidament.  

Assistència: 10 dones 
 

 

Projectes i campanyes 

• També és cosa meva. Per un Alt Urgell lliure de violències masclistes i 
LGBTIQfòbia 

Es tracta de la continuïtat de la campanya que va néixer l’any 2019 i enfocada especialment 
als espais d’oci de l’Alt Urgell. Malauradament, i degut als problemes sanitaris que ha 
ocasionat la COVID-19 aquest any 2020, s’ha vist seriosament afectada, havent de 
suspendre-la forçadament.  

No obstant, el material de la mateixa campanya s’ha pogut realitzar i es guardarà de cara a 
les activitats que s’organitzaran amb els mateixos objectius l’any 2021. Aquest material s’ha 
finançat amb els fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere distribuït entre els 
municipis de la comarca i per l’ICD als SIADs. 

Recordem que el grup motor està constituït pel Servei de salut de l’Oficina Jove, una 
representació del SIE, SIAD i amb la col·laboració de l’Associació AntiSida de Lleida. 
L’objectiu de la campanya “També és cosa meva. Per un Alt Urgell lliure de violències 
masclistes i LGBTIQfòbia” té com a objectiu l’eliminació de les violències masclistes.  

 
Projecte als centres educatius de la comarca  

Entre els projectes presentats i aprovats pels ajuntaments, finançats amb els fons del Pacte 
d’Estat (PEVG), hi ha la continuació del projecte sobre coeducació que es va iniciar durant el 
curs 2018-2019 a l’Alt Urgell i que ha estat realitzat per la cooperativa Coeducacció, amb 
l’acompanyament i el suport dels Serveis Educatius de la comarca (SE) i el SIAD.  

Recordem que en una primera fase es va treballar per realitzar una diagnosi particular i 
general dels centres educatius seleccionats (els centres educatius de les ZERs de l’Alt Urgell: 
Arnau Mir (el Pla de Sant Tirs), Sant Climent (Coll de Nargó), Miret i Sans (Organyà), Sant 
Esteve (Alàs), Sant Miquel (Peramola) i escoles de Tuixent i Castellciutat, Escola Rosa Campà 
de Montferrer, Escola Sant Jordi d’Oliana i també la Llar d’infants Minairons de la Seu d’Urgell) 
i ara, en una segona fase, es va oferir formació al professorat dels centres educatius que van 
participar en el projecte, en aprofundir en el coneixement de situacions que poden mantenir 
les desigualtats de gènere i com es pot treballar perquè aquestes vagin desapareixent, en la 
mesura del nostre abast.  

Aquest projecte ha dividit la seva intervenció entre la formació amb el professorat i la 
sensibilització amb les famílies. L’objectiu és poder garantir que escola i família puguin 
reflexionar conjuntament al voltant de la coeducació per poder cobrir els dos sistemes 
d’acompanyament i educació de les criatures.  



 

 

El punt de partida per a la formació ha estat el treball de diagnosi prèvia realitzat als centres 
educatius i ha combinat una part presencial, una part de treball virtual i una part de treball 
personal i a l’aula. S’ha organitzat de la següent manera:  

- 3 sessions presencials amb el professorat, d’octubre a desembre de 2019 i al febrer de 2020. 
La idea de poder deixar temps entre sessions és per a possibilitar que les persones 
participants puguin seguir la formació de manera virtual i realitzar activitats que s’ha proposat 
des de l’equip de formadores 

- acompanyament a partir de lectures i vídeos que s’ha ofert al professorat, així com la 
realització d’alguna activitat de reflexió 

- acompanyament amb recursos complementaris i treball directe amb els infants 

- sessió de formació per a les famílies, en el marc de les activitats del 8 de març 

Participació: 46 persones, 45 dones i 1 home 

 

 

DesconfinarART. “Ballar aquí i ara” i “Noves mirades” 

Els tallers online de fotografia ‘Noves Mirades’ es van realizar els dies 9, 11, 16, 18, 23 i 25 de 

juny a càrrec d’ Oriol Segon Torra, fotoperiodista i professor a l’Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya. 

Assistència taller dansa: 8 dones i 1 persona no binària 
Assistència taller fotografia: 15 dones i 3 homes 

 

Del plaer ignorat al plaer confinat 

Assistència taller: 22 dones 

 

 

 

El mes de juny s’inicia el projecte ‘DesconfinART’, organitzat per l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, 
el CAPAU i el SIAD Alt Urgell. L’objectiu del projecte és oferir a adolescents i joves de 12 a 29 
anys un espai de millora del benestar emocional mitjançant l’expressió artística. 

Com a primeres activitats del projecte es van programar dos cicles de tallers: ‘Ballar aquí i ara’ 
(tallers online de dansa) i ‘Noves mirades’ (tallers online de fotografia). 

Els tallers online de dansa ‘Ballar aquí i ara’ van tenir lloc els dies 11, 18 i 25 de juny a càrrec 
de Marta Moran Souto,  professora de dansa contemporània i improvisació a l’escola Líquid 
Dansa, d’Andorra.  

El 4 de juny es va realizar aquest taller online sobre sexualitat, adreçat a noies i dones. 
Organitzat per l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 
i facilitat per l’Associació Antisida de Lleida i l’Ana Isabel Galve Arranz, psicòloga, 
psicoterapeuta y sexòloga. El taller tenia com a objectiu oferir un espai de reflexió per viure 
les sexualitats de manera més conscient i satisfactòria, especialment en aquests moments de 
confinament i incertesa.  

http://www.oriolsegontorra.com/
http://www.iefc.cat/equip-huma/oriol-segon/
http://www.iefc.cat/equip-huma/oriol-segon/
https://www.facebook.com/OJAltUrgell/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011957682549
https://www.instagram.com/matitaitaa/
https://www.liquiddansa.com/martamoran
https://www.liquiddansa.com/martamoran
https://www.facebook.com/OJAltUrgell/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011957682549
https://www.antisidalleida.org/ca/inici
https://anaisabelgalve-psicologia.es/


 

 

Tallers Moneo a La Seu d’Urgell  

Amb el títol Educació familiar durant l’adolescència els dies 17 i 19 de febrer es van celebrar 
a la Seu d’Urgell dues sessions incloses en els Tallers MONEO que s’adrecen a famílies 
d’adolescents a partir d’11 anys. La primera sessió va tractar sobre els factors de risc i 
protecció familiars en l’adolescència, mentre que en la segona es van explicar les pautes 
educatives familiars. En la primera sessió d’aquest taller dedicat a l’educació familiar en l’etapa 
adolescent es van abordar les seves necessitats i reptes, les situacions de risc (consum de 
drogues), com parlar d’afectivitats i sexualitat a casa i factors de risc i protecció familiar. En la 
segona, es van donar a conèixer pautes educatives familiars com funcions educatives i 
comunicatives dins la família; pautes de conducta, normes i límits; pautes per a una relació 
positiva dins la família i recursos per a famílies. Ambdues sessions van ser conduïdes 
per Sònia Notario, educadora especialista en sexualitats de l’Associació Antisida de Lleida. 

Aquestes xerrades s’emmarquen en l’Escola de Famílies del Pla Educatiu d’Entorn de la Seu 
d’Urgell i van ser ser organitzades per SIAD-SAI, Ajuntament de la Seu d'Urgell, Serveis 
Educatius de l'Alt Urgell-Cerdanya, Consorci d’Atenció a les Persones i l'Oficina Jove de l'Alt 
Urgell. 

Assistència taller 1 la Seu d’Urgell: 25 dones i 5 homes 

Assistència taller 2 la Seu d’Urgell: 25 dones i 6 homes 

 

Taller Moneo a Montferrer: “Sexualitats. El plaer ignorat” 

El 4 de març va realitzar-se un taller Moneo al local social de Montferrer, organitzat per 
l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), l’Ajuntament 
de Montferrer i Castellbò i facilitat per l’Associació AntiSida Lleida. Taller d’educació sexual 
per a dones a partir dels 16 anys. 

Assistència: 15 dones 

 

Manual sobre propostes i exemples per introduir la perspectiva de gènere a 
l’administració local: 

Enguany, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i finançat amb la fitxa 37 (Plans i mesures 
d’igualtat en el treball) del Contracte-Programa del Departamanet de Treball, Afers Socials i 
Família s’ha dissenyat i publicat aquest manual, amb l’objectiu de facilitar eines per a la 
realització de projectes amb perspectiva de gènere des de les administracions locals de la 
comarca.  

En total, s’han imprès fins a 150 exemplars i se n’han distribuït per tots els ajuntaments de la 
comarca, així com a institucions clau com l’Institut Català de les Dones o el Consorci d’Atenció 
a les Persones de l’Alt Urgell.  

 

Audiovisual: “Darrera les quatre parets. Una altra visió del confinament” 

La creació d’aquest audiovisual, finançat pel Fons del Pacte d’Estat contra la Violència de 
Gènere (PEVG9, sorgeix per tal de donar visibilitat a la salut mental tot relacionant-la amb la 
situació viscuda degut a la pandèmia de la COVID-19. En aquesta crisi sanitària s’ha pogut 



 

 

observar que moltes persones han experimentat ansietat, depressió, desesperança, apatia, 
insomni, entre d’altres. També, molts dels professionals sanitaris que han estat a primera línia 
han estat diagnosticats d'estrès posttraumàtic i han rebut suport psicològic; persones amb 
problemàtica de salut mental ja diagnosticada han tingut un empitjorament dels seus 
símptomes; moltes dones han hagut de compaginar el teletreball, o treball presencial, ja que 
moltes d’elles tenen treballs dirigits a la cura de les persones (residències, sanitàries, cura de 
gent gran…), amb la cura i criança dels seus fills. A més, a l’audiovisual també es vol reflectir 
la feina que han estat realitzant tots els i les professionals de l’àmbit social, atenent als 
col·lectius més vulnerables, i donant suport constant i realitzant tasques de contenció verbal. 
Per això, en aquest projecte s’han entrevistat diferents persones que formen part d’aquests 
col·lectius perquè expliquin la seva experiència, els seus sentiments i emocions que han sentit 
durant aquest temps, per així transmetre el missatge de que la salut mental ens afecta a tots 
i a totes i que cal reivindicar que tothom n’ha de tenir cura, que cal sensibilitzar la població i 
trencar l’estigma. 

Amb la col·laboració del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), INTRESS, Salut 
Mental Terres de Lleida, Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU) i Servei d’Intervenció 
Especialitzada (SIE).  

 

 

Activitats realitzades i promogudes pel Servei d’Atenció Integral 
(SAI) durant el 2020: 

Taller “relacions familiars confinades” 

Dimarts 26 de maig es va organizar el taller online “Relacions familiars confinades. Alleugerem 
tensions!” adreçat a famílies d’adolescents, organitzat per l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, el 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), el Servei d’Atenció Integral (SAI) i facilitat 
per Sònia Notario Entor, educadora especialista en sexualitats de l’associació Antisida de 
Lleida.  

L’objectiu del taller era oferir eines per millorar la convivència durant les setmanes de 
confinament i centrar-se en aspectes com la necessitat de recolzament, la comunicació, la 
gestió emocional, el reforç positiu, la intimitat, el modelatge adult i la gestió de conflictes.  

Assistència taller: 15 dones 

 

 

 

 

 

 



 

 

Masculinitats en confinament 

El 20 i 27 de maig  es van organitzar els tallers online ‘Masculinitats en confinament. Fem-li 
una volta!’, adreçats a homes de totes les edats de la comarca.  
Els tallers, organitzats per l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, el Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones (SIAD), el Servei d’Atenció Integral (SAI)  i el Servei d’Intervenció Especialitzada en 
Violència Masclista de l’Alt Pirineu i Aran (SIE), formen part de la campanya ‘També és cosa 
meva. Alt Urgell lliure de violències masclistes i LGBTIQfòbia’, engegada l’estiu passat a la 
comarca.  
“Entre Homes”, una entitat que promou “processos de consciència i transformació personal i 
col·lectiva nutricis per el desenvolupament d’unes maneres de ser homes més conscients, 
plurals i íntegres” va ser la responsable de gestionar els tallers. Aquests tenien com a objectiu 
aprofundir de manera col·lectiva en la comprensió del concepte de masculinitat i reflexionar 
sobre la socialització i expectatives de gènere. Què vol dir ser home en aquests moments? 
Què s’espera dels homes en els diferents àmbits: parella, amistats, paternitat? D’altra banda, 
en els tallers també es van abordar la prevenció de les violències masclistes en l’entorn virtual.  

Assistència taller 1: 11 homes 

Assistència taller 2: 11 homes 

 

Taller educació sexual a l’escola Rosa Campà de Montferrer 

Taller online que va tenir lloc el 29 de maig a l’Escola Rosa Campà de Montferrer i dirigit a 
alumnes de cicle superior d’educació primària. L’objectiu era oferir un espai per a resoldre 
dubtes sobre educació sexual abans de la seva entrada a l’ESO i una eina excel·lent per 
treballar la prevenció de violències masclistes. Acció formativa organitzada per l’Oficina 
Jove de l’Alt Urgell i el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), el Servei 
d’Atenció Integral (SAI) i facilitat per Sònia Notario Entor, educadora especialista en 
sexualitats de l’associació Antisida de Lleida.  
 

 Assistència taller: 9 nenes i 6 nens 

 

28J: Dia Internacional de l’orgull LGBTI 

L’Alt Urgell es va sumar a la commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGBTIQ+, tot 
pintant la barana del pont de la Palanca de la Seu d’Urgell amb els colors de l’arc de sant 
Martí i que representa la bandera LGBTI. Alhora, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell es van adherir al 
manifest “Un pas endavant cap a la diversitat LGBTI”, per fer efectiu el compromís amb els 
drets dels col·lectius i per la lluita contra les discriminacions per raó d'orientació sexual i 
d'identitat de gènere. 

 
 

 

 

https://www.fmc.cat/documents/32127/doc/Manifest-Generalitat-LGTBI-2020.pdf


 

 

Comunicació 

• Dinamització de l’apartat de Polítiques d’igualtat de la pàgina web del Consell Comarcal:  
http://www.alturgell.cat/politiques-igualtat 

 
• La pàgina de Facebook continua creixent. S’utilitza per fer difusió de les activitats que 

s’organitzen i donar ressò a aquelles informacions que es considera que poden ser 
d’interès per a la ciutadania i particularment per a les dones: 
https://www.facebook.com/alturgellsiad/  Amb la incorporació d’aquesta pàgina s’ha 
incrementat de forma notable la difusió de les actuacions. 

• Alhora, en les darreres setmanes s’ha obert un nou compte a la xarxa social Instagram, 
molt més adreçada a la població més jove de la comarca: @Igualtat_AltUrgell. Actualment, 
amb 162 seguidors.  

 

Alhora, a través d’altres ens com els Ajuntaments, les associacions de dones de la comarca, 
la Biblioteca de Sant Agustí de la Seu d’Urgell, el Punt Òmnia, l’Oficina de Benestar Social i 
les AMPES s’amplifica aquesta difusió.  

La informació de les activitats es penja a la web del Consell Comarcal i se’n fa difusió a través 
dels mitjans de comunicació. 
 

Participació en circuits, taules i comissions de coordinació del 
territori 

Descripció Objectiu Reunions 

Programa Acompanyament SIAD’s Alt Pirineu i 
Aran 

Acompanyament per part de l’ICD als SIAD’s 
de la vegueria Alt Pirineu i Aran 

4 

Taula comarcal de l’Alt Urgell del circuit de la 
demarcació de l’Alt Pirineu i Aran per a 
l’abordatge de la violència masclista 

Revisió i actualització del protocol contra la 
violència masclista a l’Alt Urgell 

1 

Taula anual de Salut Mental comarcal 

Exposar el treball que han realitzat les 
comissions durant aquest any 2020 i compartir 
iniciatives per millorar l'atenció de les persones 
amb problemàtica de salut mental del territori 

1 

Coordinació SAI’s Lleida Trobada de tots els SAI’s de la província de 
Lleida 

1 

Consell de Dones de l’Alt Urgell Posada en coneixement de les accions 
relacionades amb les polítiques d’igualtat 

2 

Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de l’Alt Urgell  
Posada en coneixement de protocols i temes 
d’interès  

1 

Reunió coordinació SIAD’s provincia Lleida 
Reunió informativa sobre subvenció Diputació 
de Lleida 

1 

Reunió Pla Educatiu d’Entorn d’Oliana 
Concretar comissions de treball per iniciar el 
Pla Educatiu d’Entorn 

1 

 TOTAL 12 
 

Jornades i formacions rebudes 

 Títol del curs Formador/a Data Organitza Localitat 

Jornada dia Internacional de la Dona al 
món rural 

Departament 
d’Agricultura, 

09/10/2020 
Departament 
d’Agricultura, 
Ramaderia, 

online 

http://www.alturgell.cat/politiques-igualtat
https://www.facebook.com/alturgellsiad/


 

 

Ramaderia, Pesca i 
Alimentació 

Pesca i 
Alimentació 

Curs per a responsables del Servei 
d'Atenció Integral (SAI) de Catalunya  Diversos  

Octubre i 
novembre 

2020 

Àrea LGBTI 
Generalitat de 
Catalunya 

Online 

Llenguatge inclusiu i no sexista 

 
Diversos Novembre 

2020 
Diputació de 
Lleida 

Online 

La “i” existeix.  Diversos 11/11/2020 
Ajuntament 
de Terrassa 

online 

TOTAL    4 

 

Resum de les activitats realitzades 

Activitats Total 
accions Dones Homes 

No binari o 
no 

identifica 
Total 

Cursos / jornades / tallers / actes participatius 27 170 35 1 191 

Formació rebuda 4 -- -- -- -- 

Tallers educatius a centres 11 98 92 2 192 

Participació en circuits, taules i comissions de 
coordinació del territori 

12 202 42 -- 244 

Projectes 3 -- -- -- -- 

TOTAL 57 470 169 3 627 

 

 

Plans i mesures d’igualtat en el treball, protocols d’actuació, 
normativa, informes 

Plans d’igualtat en el treball 

Segons l'art. 15 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, "Les 
institucions de la Generalitat, l’Administració de la Generalitat i els organismes públics 
vinculats o que en depenen, i també les entitats, públiques i privades, que gestionen serveis 
públics, han d’aprovar, en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor de la Llei, un 
Pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal que hi presta serveis, que s’ha de definir 
en el conveni col·lectiu o en l’acord de condicions de treball, amb l’objectiu de garantir 
l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar 
la discriminació per raó de sexe amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la 
formació, a la promoció professional i a la resta de les condicions de treball".  

És a dir, els ajuntaments han de tenir aprovat un Pla d'igualtat que fixi les mesures per assolir 
la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'ens local, eliminant qualsevol tipus 
de discriminació per raó de sexe. En principi s’ha col·laborat en la realització d’aquests plans 



 

 

en els municipìs amb 6 treballadors/es o més. En la majoria dels Ajuntaments de la comarca 
no hi ha treballadors i per tant és bastant inviable dur-ho a terme.  

Plans aprovats als ens locals: 

Ens local Registre de Plans d’Igualtat 

Consell Comarcal de l’Alt Urgell Publicat 

Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell Publicat 

Ajuntament de Ribera d’Urgellet Publicat 

Ajuntament d’Organyà Publicat 

Ajuntament de Montferrer i Castellbò Publicat 

Ajuntament de la Seu d’Urgell Publicat 

Ajuntament d’Oliana En revisió 
 
Es poden consultar en la següent adreça:  

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/plans/registre/consulta/admonpublica/alt-pirineu-i-
aran/ 

També es fa el seguiment dels ens locals que el tenen pendent de publicar.  

 

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions 
d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat 
sexual 

Totes les administracions públiques l’han de tenir aprovat.  

S’ha facilitat a tots els ajuntaments un model per tal que sigui aprovat pel Ple, si s’escau. 

Els ens locals que actualment en disposen són els següents:  

Ens local Any d’aprovació del protocol 

Ajuntament de la Seu d’Urgell 2011 

Ajuntament d’Organyà 2017 

Ajuntament de Bassella 2018 

Ajuntament de Cabó 2018 

Ajuntament de Coll de Nargó 2018 

Ajuntament d’Estamariu 2018 

Ajuntament d’Oliana 2018 

Ajuntament de Peramola 2018 

Ajuntament de Ribera d’Urgellet 2018 

Consell Comarcal de l’Alt Urgell 2019 

Consorci d’Atenció a les Persones 2019 

Ajuntament d’Arsèguel 2019 

Ajuntament de Cava 2019 

Ajuntament de Fígols i Alinyà 2019 

Ajuntament de Josa i Tuixén 2019 

Ajuntament de Montferrer i Castellbò 2019 

 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/plans/registre/consulta/admonpublica/alt-pirineu-i-aran/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/plans/registre/consulta/admonpublica/alt-pirineu-i-aran/


 

 

 

Quant a les empreses, la fitxa 37 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
contempla projectes d’interès d’abast territorial, adreçats a treballar amb el teixit empresarial 
o amb els ajuntaments de menys de 20.000 habitants. Enguany, s’ha revisat i creat el “III Pla 
d’Igualtat de tracte i oportunitats del Consell Comarcal de l’Alt Urgell: 2020-2024”. 

 

Suport als Ajuntaments i Entitats de la comarca 

Des del SIAD es dóna suport als ajuntaments de la comarca per a l’organització d’activitats al 
territori i la celebració de dates assenyalades, la gestió de subvencions adreçades a la 
prevenció de les violències masclistes, d’acord amb el previst al Pla Comarcal, i per a 
l’elaboració de plans d’igualtat i protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. També 
es gestionen els fons rebuts del Pacte d’Estat contra la Violència de gènere, que des de 
l’any 2019 es treballa de manera conjunta amb pràcticament tots els municipis de la comarca.  

 

Ajuts atorgats a la comarca gestionats pel SIAD Alt Urgell 

ICD  Concepte Sol·licitat Atorgat Gastat 

Consell Comarcal Fitxa 2 – Formació (50%) 360 € 360 € 360 € 

 Fitxa 3 – Prevenció Violència de gènere  15.686 € 15.686 € 3.776,23 € 

Ens locals  
Ens locals de menys de 20.000 hab. 
Prevenció violència de gènere 1.530,98 €  1530.98 €  1.530,98 € 

TOTAL ICD  €17.576,98 €17.576,98 5.667,21 € 

IEI Concepte Sol·licitat Atorgat Gastat 

CAPAU Premi Lletres de dones 600,00 € 253,35 € 600,00 € 
Associació Puntaires la 
Seu Trobada de puntaires * 580,00 € 250,00 € 580,00 € 

TOTAL IEI  1.180,00 € 503,35 € 1.180,00 € 
Departament Treball, 
Afers Socials i Família Fitxa 37 Sol·licitat Atorgat Gastat 

Consell Comarcal Plans i mesures d'igualtat en el treball 8.661,55 € 7.125,00 € 8.661,55 € 
Departament Treball, 
Afers Socials i Família Fitxa 38 Sol·licitat Atorgat Gastat 

Consell Comarcal 
Plans i mesures d’igualtat per persones 
LGBTIQ+ 

8.574,00 €  6.116,60 €  8.574,00 €  

Diputació de Lleida Concepte Sol·licitat Atorgat Gastat 

Consell Comarcal Polítiques d’igualtat  7.585 € 7.585 € 6648,28 

Ministerio de Igualdad Pacte d’Estat contra la violencia de 
gènere (perìode 2019-2020) Sol·licitat Atorgat Gastat 

Ajuntaments de la 
comarca 

Gestió dels fons atorgats als 
ajuntaments – Programa comarcal  

16.744,28 € 16.744,28 € 16.034,58 € 

 TOTAL 60.321,81 € 55.651,21 €  

 

 



 

 

Conclusions 

Avaluació de les dificultats 

Enguany, hem de destacar dos fets importants dins l’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell. Per una banda, la crisi sanitària fruit de la COVID-19, així com la convocatòria i 
procés de selecció per a una nova tècnica han interromput durant força mesos l’activitat de 
les polítiques d’igualtat. Per altra banda, han augmentat el número d’hores setmanals de la 
tècnica d’igualtat, passant de les 20 hores setmanals a les 30 hores. Sens dubte és una gran 
notícia i un avenç important per a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat i per al nostre territori. No 
obstant, el nombre de tasques a realitzar i la seva complexitat continuen essent moltes (gestió 
de subvencions, la demanda que es fa als municipis amb l’assumpció de les competències en 
matèria de prevenció de violència de gènere, la demanda de tallers per part d’entitats diverses, 
que afegit als desplaçaments que requereixen moltes d’aquestes activitats fant que una sola 
persona no pugui abastar el que seria necesari…) i caldria continuar treballant per augmentar 
els recursos humans dins l’Àrea.  

Alhora, hem de tenir present que la tècnica d’igualtat no només és responsable de dur a terme 
les polítiques públiques d’igualtat a la comarca de l’Alt Urgell, sinó que a més a més és la 
tècnica del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i del Servei d’Atenció Integral 
(SAI) per a persones LGBTI. Així doncs, amb una sola persona es fa molt difícil poder atendre 
les tres grans tasques d’aquesta área.  

El SAI també requereix una dedicació per dur a terme plans i mesures d'igualtat i lluita contra 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Això vol dir rebre molta formació i dinamitzar aquest nou 
servei perquè es conegui per part de la ciutadania. Aquesta tasca sempre queda en darrer 
lloc, davant la demanda més urgent per part dels altres serveis que s’assumeixen.   

Cal seguir reforçant les col·laboracions amb entitats de la comarca i col·laborar en totes les 
iniciatives que aportin valor al servei. 

Propostes de futur 

D’atenció 

De cara al 2021, un dels grans propòsits és potenciar l’atenció directa a les usuàries del Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), especialment per la comarca. Fins a dia d’avui s’ha 
fet molt bona feina en aquest sentit, però cal continuar treballant perquè es tracta d’un servei 
imprescindible a l’Alt Urgell. Així doncs, cal potenciar la figura de la tècnica del SIAD, 
convertint-la en una referent per a les dones. Fins a dia d’avui, el SIAD ja és força conegut a 
la Seu d’Urgell. No obstant, és necessari fer més difusió del servei a la resta de la comarca.  

El mateix succeeix amb el Servei d’Atenció Integral (SAI) LGBTI. Cal enfortir la figura de la 
tècnica del SAI i donar-la a conèixer arreu de la comarca.  

 

De formació 

En general es valora positivament la formació que s'ofereix des de l’administració per la seva 
qualitat i temàtica. 

Enguany, degut a la crisi sanitària i el conseqüent confinament i restriccions d’accessos i/o de 
mobilitat, els tallers a escoles s’han reduït forçosament. Fins abans de la primera onada de la 
COVID-19  (març del 2020) els tallers encara es van oferir de manera presencial. A partir del 
setembre, tot i que estava previst fer-ne online, de nou van quedar paralitzats quan la crisi 



 

 

sanitària va tornar a fer-se molt evident. Ha estat un any molt interromput per qüestions alienes 
a l’Àrea d’Igualtat.  

No obstant, cada vegada es fa més palès concebre els tallers de diversitat sexual i/o de 
prevenció de les violències a les escoles des d’un abordatge més integral, tot implicant la 
comunitat educativa i no només posant el focus d’atenció en l’alumnat, com si fos l’únic 
protagonista i responsable en aquesta qüestió. Així doncs, per a futures accions a les escoles, 
seria molt positiu deixar de banda els tallers de carácter esporàdic i iniciar plans educatius 
integrals per a tots els agents educatius del centre.  

A nivell de promoció econòmica es considera necessari continuar treballant en el foment de 
l’emprenedoria de les dones de la comarca. Ho ha fet molt evident l’èxit de participació en la 
formació de coach dirigit a dones emprenedores o amb idees de projecte i des de l’Àrea 
d’Igualtat cal oferir recolzament i acompanyament.  Alhora, la greu crisi sanitària ha impactat 
en el món laboral i les dones i els/les joves han estat els col·lectius més afectats. Així doncs, 
cal trobar recursos per fomentar la contractació de les dones. ajudar a l’ocupació de les que 
es troben mancades de treball, tant en formació com en plans d’ocupació, així com mantenir 
l'alerta sobre la bretxa salarial.  

Pel que fa a les formacions a treballadors/es i càrrecs electes dels diferents ens locals de l’Alt 
Urgell, de cara al 2021 es continuaran oferint. Tenint en compte que és obligatòria la 
intervenció dels empleats públics en casos de violència de gènere, així com en casos 
d’LGBTIQfòbia, és imprescindible formar-los per tal d’adquirir conceptes mínims i conèixer 
maneres d’actuació bàsiques davant situacions de violència.  

 

De programació  

Cal reforçar el treball de la campaña També és cosa meva. Per un Alt Urgell lliure de violències 
masclistes i LGBTIQfòbia, a través dels fons del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género per tal d'arribar a tots els àmbits implicats: AMPES, centres educatius, salut i a tota la 
població, a ser possible amb la implicació del serveis que són referència a la comarca.  

Cal dotar de contingut i activitat les comissions del Consell de Dones de l'Alt Urgell, a través 
de les quals es pot aprofundir en temes específics.  

Alhora, és imprescindible reforçar i potenciar la col·laboració amb els ajuntaments i regidories 
d'igualtat per incrementar la visibilitat de les polítiques d'igualtat a tot el territori. 

 
 

  



 

 

Memòria gràfica 

 
Actes diversos pel 8 de març, Dia Internacional de les Dones 

 

 

Trobada de dones del món rural a la sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Urgell 

 

                   

Fàbrica de llanes. Arsèguel.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Museu dels acordionistes. Arsèguel.  

 

 

Tallers Moneo: 

 

 
    

                       Grup de pares i mares. Taller conduït per l’Associació AntiSida Lleida 



 

 

 

                             

                             Taller dirigit a dones. Montferrer. Conduït per l’Associació AntiSida Lleida 

 

25N: Dia internacional contra la violència enversa les dones 

 

                       

                                                               Cartell dels actes del 25N a l’Alt Urgell 



 

 

       

           Campanya “també es cosa meva” a Organyà 

 

               

                                                  Preparació de l’audiovisual per al 25N, titulat “76…” 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tallers a emprenedores: 

                                   

                 Cartell anunciant les activitats dirigides a dones emprenedores de la comarca 


	POLÍTIQUES D’IGUALTAT

