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1. Presentació institucional 
En els darrers temps, la igualtat de gènere ha pres més importància en el subconscient de tothom. 
Els mitjans de comunicació, les institucions, la comunitat educativa... han estat motors 
indispensables per a l’inici del camí de la normalització, però el camí és llarg. Som conscients dels 
avenços en matèria d’igualtat que la nostra societat ha experimentat en les últimes dècades, però 
també tenim present els importants obstacles que encara hem de lliurar i que impedeixen l’accés 
i la participació en les mateixes condicions en la vida econòmica, laboral, social, cultural, educativa 
i política. 

En l’àmbit d’igualtat, l’any 2019 es va crear la Regidoria d’Igualtat a l’Ajuntament de la Pobla de 
Segur, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de mesures que facilitin les polítiques 
d’igualtat d’oportunitats i de no discriminació, així com també incidir en tots els equipaments i 
serveis municipals. 

No obstant aquesta data, l’Ajuntament té el focus d’interès posat en la perspectiva de gènere des 
de fa més de quatre anys. La redacció d’un protocol d’actuació davant de violències en l’àmbit 
nocturn i les diverses formacions al voltant dels Punts Liles a les festes populars són actuacions 
que s’han dut a terme anteriorment, totes sorgides arran de les inquietuds detectades per les 
joves del municipi i manifestades al consistori. L’estiu del 2022 és el de l’arribada dels Punts Liles 
a les nostres festes (Falles i Festa Major), amb un equip de professionals del teixit associatiu del 
territori (Antisida, GR-Feminista...), que juntament amb el suport del personal de l’ajuntament, 
creen aquest espai informatiu i d’acolliment d’agressions masclistes en l’àmbit d’oci nocturn. 

La Pobla de Segur inicia una nova etapa amb el seu primer Pla local d’Igualtat 2022-2025, un 
document clau per tal de dirigir i millorar les polítiques i accions que ara es realitzaven però sense 
cap tipus de document marc que ens ajudés a seguir un camí. Aquest document, juntament amb 
l’anterior protocol, ha de servir per veure on anem i com anem, per tal de promoure polítiques 
d’igualtat de gènere i LGTBIQ+ a la nostra població. 

L’Ajuntament de la Pobla de Segur vol ratificar el seu compromís per eradicar totes les formes de 
desigualtat i aconseguir una societat igualitària. Aquest pla és l’eina principal de les polítiques 
d’igualtat a la nostra població, un dels recursos més importants i que ha de marcar el full de 
ruta del camí que hem iniciat. Com ja s’ha dit al principi, és un camí llarg, segur que trobarem 
obstacles, però si el fem plegats, arribarem molt més lluny per aconseguir una societat més justa 
i amb igualtat d’oportunitats. 

L’Ajuntament de la Pobla de Segur, com a entitat municipalista amb vocació de servei i millora en 
el desenvolupament de polítiques, té la voluntat de poder avançar amb el lideratge polític que li 
correspon a les administracions locals en la lluita contra les discriminacions de gènere i 
LGTBIQ+fòbiques. Per aquest motiu, ha realitzat aquest Pla d’Igualtat Municipal, amb l’objectiu 
d’establir un pla de polítiques d’igualtat de gènere i LGTBIQ+ de les administracions locals. Aquest 
Pla és fruit del suport de Noctambul@as, la comissió politico-tècnica de l’ajuntament i d’un procés 
participatiu al municipi, amb un seguit de conclusions i recomanacions, que permetin orientar un 
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treball en xarxa i cooperatiu en matèria d’igualtat. Una guia útil que ha de servir per aplicar la 
perspectiva de gènere i LGTBIQ+ en l’àmbit municipal. 

Gemma Algueró 
Regidora d’igualtat i cohesió social 

Sílvia Servent 
Regidora de joventut 
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2. Justificació  
Els Plans Locals d’Igualtat són una eina cabdal de promoció de les polítiques d’igualtat de gènere 
i LGBTIQ+, és a dir, de promoció de la igualtat de gènere entre homes i dones i la defensa dels 
drets de les persones Lesbianes, Gais, Trans*1, Bisexuals, Intersexuals, Queer i altres orientacions 
sexuals, identitats o expressions de gènere dissidents (LGBTIQ+). Són, per tant, instruments que, 
des de la proximitat de l’àmbit local, permeten la planificació estratègica de l’actuació municipal 
a curt, mig i llarg termini, constituint el marc de referència i el full de ruta d’aquestes polítiques.    

Els Plans Locals d’Igualtat s’emparen en un vast marc polític i legal d’àmbit multinivell, que ha 
estat el resultat de la incidència de moviments feministes i LGBTIQ+ al llarg de la història de la 
humanitat. A nivell internacional, a la IV Conferència Mundial de la Dona de Beijing l’any 1995 
es va aprovar unànimement la Plataforma d’Acció i es va gestar el concepte de gender 
mainstreaming o transversalització de gènere. Per la seva part, a l’Estat espanyol la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, recollia la necessitat de 
promoure els plans d’igualtat com a conjunt ordenat d’objectius i mesures que permeten 
desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i 
homes en un territori i/o organització.   

A partir d’una anàlisi prèvia d’aquesta situació i d’acord amb la idea de transversalització de 
gènere, la Llei proposava una primera regulació de diferents àmbits de les polítiques públiques 
tals com l’educació, la salut, l’esport, el treball i usos del temps, la creació i producció artístiques i 
la comunicació. A Catalunya, la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i 
homes, facilità un marc normatiu de les polítiques d’igualtat de gènere, assenyalant 
l’obligatorietat dels poders públics d’eliminar qualsevol forma de discriminació i de vetllar per una 
igualtat real. Així mateix, la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, persones transgènere i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia, també regulà diferents àmbits d’intervenció.  

El Pla d’Igualtat de Gènere i LGBTIQ+ de La Pobla de Segur es defineix pels següents principis:  

1. Integració de la perspectiva de gènere i LGBTIQ+, atenent al fet que l’eix de discriminació 
i exclusió de gènere (la relació desigual homes-dones) es creua amb l’eix de discriminació i 
exclusió sexual (per motius d’identitat sexual i orientació de gènere que generen 
discriminacions cap a les persones lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals) en el marc 
del sistema de poder (hetero)patriarcal sexe-gènere.   

2. Perspectiva interseccional, ja que contempla altres eixos de discriminació més enllà del 
gènere tals com l’ètnia, la classe social, l’edat o la diversitat funcional, entre d’altres, que 
travessen la nostra experiència vital.  

3. Enfocament transversal, atès que promou el desenvolupament de polítiques concretes 
d’Igualtat de Gènere i LGBTIQ+ en tots els àmbits de l’actuació municipal.  

 
1 Transgènere o Transsexuals.  
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D’aquesta manera, el Pla d’Igualtat de Gènere i LGBTIQ+ de l’Ajuntament de La Pobla de Segur 
mostra una estratègia municipal que pretén la consecució d’una igualtat de gènere efectiva i real, 
incloent la consecució de la igualtat plena i la no discriminació dirigida a les persones LGBTIQ+.  

El Pla d’Igualtat de Gènere i LGBTIQ+ de l’Ajuntament de La Pobla de Segur s’estructura en tres 
blocs, de la següent manera:  

> Procés d’elaboració del Pla local d’igualtat de gènere i LGBTIQ+: en què s’exposa la 
metodologia aplicada al llarg del procés, es defineixen els objectius que l’orienten i es 
recullen les tècniques de recerca i participació que s’hi han aplicat.  

> Àmbits d’actuació: en què es presenten els resultats de la diagnosi per a cadascun dels 
vuit àmbits d’actuació. En cada àmbit s’inclou el pla d’acció sintetitzat en una taula on 
queden recollits els objectius específics, les accions a desenvolupar i els indicadors de 
seguiment i d’avaluació.  

> Sistema de seguiment i avaluació: als annexos del document s’hi inclou una eina de 
recollida de dades referent als indicadors de cada àmbit d’actuació amb l’objectiu de 
promoure la posada en marxa i la implementació efectiva de les mesures contingudes en 
el Pla, així com de facilitar la tasca de seguiment i d’avaluació del Pla.  
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3. Procés d’elaboració del Pla 
d’Igualtat de Gènere i LGBTIQ+ 

3.1. Objectius 

L’objectiu estratègic del I Pla d’Igualtat de Gènere i LGBTIQ+ de La Pobla de Segur és:  

> OE. Incorporar de manera progressiva la perspectiva de gènere i la perspectiva 
LTGBIQ+ a tota l’acció municipal.  

D’aquest se’n desprenen els objectius operatius que segueixen:  

> OP1. Assumir el compromís polític i tècnic necessari per part de tota l’estructura 
organitzativa de l’Ajuntament de La Pobla de Segur per assolir l’objectiu 
estratègic que orienta el Pla local.  

L’objectiu implica incorporar el principi de transversalitat de gènere a tota l’acció municipal i 
disposar els recursos necessaris perquè aquest sigui efectiu.  

> OP2. Conèixer la realitat de les dones i les persones LGBTIQ+ del municipi per 
identificar-ne les necessitats i prioritzar àmbits d’actuació.  

A través del procés d’elaboració del Pla local s’ha elaborat un informe de diagnosi que constitueix 
una de les primeres eines informatives específiques respecte a la igualtat de gènere i LGBTIQ+ 
del municipi. Mitjançant aquest treball, s’ha pogut dur a terme un primer recull de dades i 
identificar espais on existeix una falta de dades desagregades per gènere o diversitat sexual. A 
partir dels resultats s’ha elaborat un pla d’acció que incideix en vuit àmbits prioritzats i desplega 
la primera estratègia municipal per combatre totes les formes de desigualtat i violència per motius 
de gènere i/o de diversitat sexual i de gènere.    

> OP3. Disposar els recursos i la formació especialitzada, en perspectiva de gènere 
i diversitat LGBTIQ+, dirigida tant a personal de la plantilla de l’Ajuntament com 
a entitats i ciutadania que sigui necessària per garantir una correcta 
implementació del Pla d’acció.  

El desplegament del Pla d’acció requerirà suports i recursos per garantir que totes les persones 
que hi estan implicades disposen de la informació i formació necessària per fer-ho. Garantir la 
seva disposició conduirà a fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania i del personal tècnic i 
polític envers els objectius específics que integren el Pla d’acció.   
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3.2. Metodologia  

El I Pla local d’igualtat de gènere i LGBTIQ+ s’ha elaborat a partir de metodologies participatives, 
aplicades en els moments de recerca d’informació, d’anàlisi de la situació per la comprensió de la 
realitat local i de recull i validació de propostes d’accions a promoure.  

Una de les finalitats d’aquesta metodologia és promoure la legitimitat democràtica mitjançant 
la implicació del personal tècnic i polític de l’administració i de les persones que formen part del 
teixit associatiu del municipi per tal d’identificar necessitats, aportar propostes i ajustar l’abast i 
formulació final d’un Pla que es dirigeix a les polítiques municipals, que directament o 
indirectament s’orienten a la població del municipi.  

És important destacar que al llarg del procés s’han realitzat diverses entrevistes a informants clau 
per explorar les percepcions al voltant dels diferents punts analitzats i diversos grups 
participatius temàtics en els quals s’han pogut debatre i validar els resultats del procés.  A través 
de les tècniques de recerca aplicades, s’han recollit les dades necessàries per elaborar la diagnosi, 
definir els àmbits d’actuació i dissenyar el pla d’acció.   

El disseny de tot el procés s’ha basat en l’aplicació de la perspectiva de gènere o feminista i de 
la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere, incorporant també la perspectiva 
interseccional.  

En l’estructura organitzativa, s’ha treballat de forma coordinada amb l’equip tècnic referent: la 
tècnica d’atenció a col·lectius en risc i amb la tècnica de joventut de l’Ajuntament. També s’ha 
validat el procés amb la comissió politico-tècnica i s’han tingut en compte les propostes 
recollides de les persones participants al llarg de la diagnosi.  

L’elaboració del primer Pla local d’Igualtat de Gènere i LGBTI de l’Ajuntament de La Pobla de Segur 
s’ha desenvolupat en les següents fases: 

3.2.1. Procés de disseny del pla 
 

1 
COMPROMÍS 

INSTITUCIONAL 

Assumpció dels compromisos i disposició dels recursos necessaris 
per part de l’equip de govern que han garantit el desenvolupament 
del projecte.  

2 DIAGNOSI 
Fase d’ampliació del treball de camp a través de tècniques de recerca 
qualitatives i quantitatives per identificar la situació local pel que fa 
a la igualtat de gènere i drets del col·lectiu LGBTIQ+.  

3 DISSENY 
Desenvolupament del pla d’acció a partir dels resultats de la 
diagnosi de situació, amb el suport de l’equip tècnic referent.  

4 VALIDACIÓ 
Recollida d’esmenes de càrrecs polítics, tècnics i de la ciutadania en 
relació als resultats anteriors, per tal d’ajustar-los a la realitat 
municipal.  
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3.2.2. Persones participants 

Aquest Pla s’ha elaborat a través d’un procés en què s’han generat espais participatius de treball, 
en diversos moments del procés i a través de diferents canals. Gràcies a la diversitat de persones 
i àmbits i/o entitats que representen, ha estat possible fer una aproximació acurada de la realitat 
del municipi i elaborar una estratègia lligada al principi de transversalitat. Fem un especial 
agraïment a totes aquelles persones que hi han participat desinteressada i anònimament, sense 
les quals aquest document no hauria estat possible.   

Han participat en l’elaboració d’aquest document, tant en la tasca de coordinació i seguiment del 
projecte com en les entrevistes i/o en els Grups Participatius i la Comissió Politico-Tècnica:   
 
Equip referent  

 Marina Manso Colet, tècnica d’atenció a col·lectius en risc d’exclusió social 
 Anna Prat Claramunt, dinamitzadora local (tècnica de Cultura, Joventut, Festes i 

Comunicació) 
 Darío Albert Masqueda, tècnic de Cultura, Joventut, Festes i Comunicació 

 
Personal polític  

 Gemma Algueró Cots, regidora de Salut, Cohesió social, Igualtat i Residència 
 Sílvia Servent Rubio, regidora de Joventut, Tecnologies de la informació, Comunicació i 

Transparència 
 Ramon Enric Guimó Casanovas, regidor d’Educació i Cultura 
 Josep Mª Tirbió Civís, regidor de Promoció econòmica i Participació ciutadana 
 Marc Baró Bernaduca, alcalde i regidor de Hisenda, Governació, Obres i serveis i Personal 

i urbanisme  
 Eloi Tirvió Morera, regidor de Festes i Esports 
 Maribel Segú Durro, regidora de Medi ambient i sostenibilitat, Acció cívica i Obres i serveis 

 
Ciutadania i entitats  

 Representats de 6 entitats del municipi, entre elles el Grup de Dones Feministes del Jussà 
i l’Associació Voliaina   

 Ciutadanes i ciutadans 

Equip consultor  
 Roser Monsó Ramos, Noctàmbules (tècnica referent del Pla) 
 Laia Plaza Hernández, Noctàmbules  
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3.2.3. Espais de deliberació i validació  

 COMISSIÓ POLITICO TÈCNICA 

Ha estat integrada per una representació del personal polític i tècnic de l’Ajuntament de La Pobla 
de Segur, amb l’objectiu d’ajustar i validar els resultats de la diagnosi i de les propostes d’accions 
a implementar.  

 GRUPS PARTICIPATIUS 

Grups temàtics oberts a la ciutadania en general i a les entitats del territori, amb l’objectiu 
d’elaborar una diagnosi del municipi i recollir propostes d’accions a desenvolupar.  

 RECOLLIDA D’ESMENES  

S’ha produït un procés de recollida de propostes i esmenes entre personal tècnic i polític 
municipal de les diferents regidories de l’Ajuntament, així com entre les entitats i persones 
participants del procés. A totes aquestes persones se’ls va fer arribar el resultat del treball de la 
diagnosi i les propostes per tal que hi incorporessin les seves aportacions.  

El fet de fer-lo arribar a les figures tècniques i polítiques de les regidories municipals, així com a 
totes les entitats i persones participants seguia l’objectiu de fomentar la legitimitat democràtica i 
dissenyar un document que incorporés i fomentés la transversalitat de gènere a tota l’estructura 
municipal. Totes les aportacions i esmenes van ser incorporades al document de treball o 
esborrany del Pla local.  

 VALIDACIÓ DEL DOCUMENT FINAL  

El document final ha estat validat tant per part de la regidoria d’Igualtat i la regidoria de Joventut 
com per l’Equip de Govern municipal, així com també pels diversos grups polítics del Consistori. 
El I Pla d’Igualtat de gènere i LGBTIQ+ de La Pobla de Segur va ser aprovat al Ple municipal de 28  
de juliol de 2022. 
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3.2.4. Tècniques de recerca 

Al llarg del procés d’elaboració del I Pla local d’igualtat de gènere i LGBTIQ+, s’han aplicat les 
següents tècniques de recerca qualitatives i quantitatives.  
 

TÈCNICA DESCRIPCIÓ ANALITZAT 

 
Anàlisi de dades 

estadístiques 
secundàries 

Recerca de dades relacionades amb les 
desigualtats de gènere i les desigualtats per 
motius lgtbiq+fòbics del municipi. 
 

Dades generals sobre 
el municipi en 

comparativa amb altres 
dades de rellevància. 

 
 

Anàlisi 
documental 

Recull de plans, projectes i memòries dels 
departaments per identificar el grau 
d’implementació de la perspectiva de gènere i 
LGBTIQ+ a l’actuació municipal, així com 
accions en concordança amb el projecte en curs. 
 

Informes, 
estadístiques, 

memòries i materials 
de difusió de 

l’Ajuntament de La 
Pobla de Segur, el 

Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i altres. 

 
Entrevistes semi-
estructurades a 
informants clau 

Entrevistes a través d’un guió comú adaptable a 
l’àmbit d’expertesa de la persona entrevistada. 
S’han realitzat:  
 5 entrevistes a personal polític 
 10 entrevistes a personal tècnic 
 2 entrevistes a representants d’entitats   

17 entrevistes a 
informants clau. 

 
Grups 

Participatius 

Grups temàtics de discussió amb entitats i 
ciutadania del territori per debatre i recollir 
propostes sobre els diferents àmbits d’acció. 
S’han realitzat: 
 GP 1: Prevenció de les violències 

masclistes i foment de la diversitat 
 GP 2: Viure en igualtat 
 GP 3: Bretxes per motiu de gènere 

3 grups participatius 
amb entitats i 

ciutadania. 
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4. Àmbits d’actuació  
 

Com s’ha avançat, la diagnosi i les propostes d’accions s’estructuren a través de vuit àmbits 
d’actuació. Per a cadascun es defineix un objectiu general i diversos objectius específics que 
recullen els resultats de la diagnosi i orienten les accions que conduiran al seu assoliment.   
 
Àmbit 1. Compromís municipal amb la igualtat de gènere  

Objectiu 
general 

 Assolir el compromís del consistori per fer efectiva la incorporació de la perspectiva 
de gènere i LGBTIQ+ a la política municipal.  

Objectius 
específics  

• Dotar de l’estructura, les eines i els recursos necessaris per incorporar la perspectiva 
de gènere i LGBTIQ+ a la política municipal. 

• Avançar en el desenvolupament de polítiques de gènere i LGBTIQ+ al municipi.  
 
Àmbit 2. Accions contra la violència masclista  

Objectiu 
general 

 Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a l’àmbit de prevenció i abordatge 
de la violència masclista i la lgtbiq+fòbia. 

Objectius 
específics  

• Coordinar esforços amb el Consell Comarcal en l’abordatge de la violència masclista 
i lgtbiq+fòbica. 

• Millorar la tasca de prevenció i sensibilització vers la igualtat de gènere i l’eliminació 
de la violència masclista i lgtbiq+fòbica. 

• Augmentar el grau de coneixement de la ciutadania i professionals sobre els serveis 
d’atenció a la violència masclista i lgtbiq+fòbica. 

• Donar resposta a la violència masclista i lgtbiq+fòbica des de la perspectiva de 
gènere i LGBTIQ+. 

 
Àmbit 3. Coeducació i transmissió de valors igualitaris  

Objectiu 
general 

 Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a l’àmbit educatiu de la Pobla de 
Segur.  

Objectius 
específics  

• Promoure la implementació d’un model coeducatiu a l’ensenyament.  
• Incidir en la desaparició dels estereotips i rols de gènere en els itineraris formatius i 

les activitats de lleure.  
• Fer front a les violències i discriminacions masclistes i lgtbiq+fòbiques en el context 

educatiu.  
 
Àmbit 4. Salut i esports  

Objectiu 
general 

 Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a l’àmbit de la salut i l’esport a la 
Pobla de Segur.   

Objectius 
específics 

• Fomentar la sensibilització i coneixement dels drets de les dones i persones LGBTIQ+ 
en l’àmbit de la salut.  

• Promoure l’educació afectivosexual des de la diversitat i garantir els drets sexuals i 
reproductius de les dones.  

• Promoure un esport inclusiu, lliure de violència masclista i de lgtbiq+fòbia, potenciant 
la participació i la visibilització de les dones.  

 
Àmbit 5. Cultura i comunicació  

Objectiu 
general 

 Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a l’àmbit de la cultura i la 
comunicació local. 
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Objectius 
específics  

• Potenciar la paritat i el compromís amb la igualtat de gènere i la diversitat sexual i de 
gènere mitjançant la programació d’actes culturals.  

• Garantir una comunicació local amb perspectiva de gènere i LGBTIQ+ inclusiva i no 
heterosexista. 

 
Àmbit 6. Treballs i usos del temps  

Objectiu 
general 

 Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ als treballs i usos del temps dels i 
les ciutadanes de la Pobla de Segur.  

Objectius 
específics  

• Fomentar la corresponsabilitat i el repartiment equitatiu de les cures per millorar la 
qualitat de vida de les persones que fan tasques de cura.  

• Potenciar que les empreses incorporin un compromís amb la igualtat de gènere i la 
diversitat sexual i de gènere.  

 
Àmbit 7. Lideratge i participació  

Objectiu 
general 

 Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a l’àmbit de la participació local.  

Objectius 
específics  

• Promoure l’apoderament de les dones i les persones LGBTIQ+ en l’àmbit públic a 
través de la participació, la presa de decisions i l’autoorganització.  

• Fomentar la incorporació de la perspectiva de gènere en els espais de participació, 
tant a nivell associatiu com institucional.  

 
Àmbit 8. Diversitat i interseccionalitat  

Objectiu 
general 

 Incorporar la perspectiva interseccional a les polítiques d’igualtat i LGBTIQ+ i a la 
resta d’àmbits de l’acció municipal. 

Objectius 
específics  

• Parar especial atenció a les dinàmiques de discriminació presents al municipi i actuar 
amb aquells col·lectius més vulnerabilitzats.  

• Formar al personal municipal de la residència i el centre de dia per incorporar la 
perspectiva de gènere i LGTBIQ+ a l’atenció sociosanitària. 

• Promoure la inclusió de les persones procedents d’altres països en la vida cultural i 
social del municipi. 

A continuació es presenten els vuit àmbits d’actuació estratègics desenvolupats en aquest Pla. 
Aquests han estat prioritzats i validats pel consistori en base a criteris de representativitat i 
transversalitat de les polítiques municipals i en base als resultats de la diagnosi elaborada en cada 
un d’aquests.  
 
A efectes metodològics, per a cadascun dels àmbits es presenten, en primer lloc, els resultats de 
la diagnosi, tot incorporant les principals dades obtingudes a través de l’anàlisi documental i la 
informació rellevant recollida als grups participatius i a les entrevistes. En segon lloc, es presenta 
el Pla d’acció per a cada àmbit. A través de la implementació d’aquestes accions i de la posterior 
avaluació es treballarà per la promoció i millora dels indicadors de gènere i LGBTIQ+ analitzats a 
la diagnosi. Per a cada un dels àmbits s’inclou també un conjunt d’accions recomanades. 
Aquestes han sorgit igualment en la fase de diagnosi però en no quedar prioritzades es deixen 
recollides per valorar-ne la seva viabilitat en les futures avaluacions del Pla.  
 
El conjunt d’accions definides a cada àmbit conformen el Pla d’Acció d’Igualtat de Gènere i 
LGBTIQ+ de La Pobla de Segur a implementar en els propers 4 anys. 
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4.1. COMPROMÍS MUNICIPAL AMB LA IGUALTAT DE GÈNERE  

Les administracions municipals són l’ens pioner en l’elaboració de polítiques orientades a revertir 
les situacions de desigualtat i violència que pateixen les dones pel fet de ser dones. Abans del 
desenvolupament de les estratègies i polítiques que fixen les primeres lleis estatals i 
autonòmiques d’igualtat de gènere, van ser els ajuntaments –sovint conjuntament amb les 
associacions de veïnes- els ens que van elaborar els primers programes d’atenció a dones en 
situació de violència, projectes de formació i promoció laboral i diverses accions específiques per 
donar resposta a necessitats concretes derivades de la desigualtat de gènere estructural (Alfama, 
2012). L’ajuntament té, per tant, un històric d’accions i programes orientats a la millora de les 
condicions de vida de les dones i també de les persones LGBTIQ+. És l’ens més proper a la 
ciutadania, on es reben les demandes de necessitats concretes i des d’on es té un coneixement 
aterrat a la realitat local. Actualment, les polítiques d’igualtat de gènere i pels drets de les persones 
LGBTIQ+ presenten un ampli recorregut, que emergeix com una oportunitat per establir 
estratègies municipals que recullin tot allò que s’ha fet fins ara per ampliar i amplificar l’abast 
de l’estratègia municipal orientada al principi d’igualtat.  

La introducció d’una “figura o centre de referència estable en polítiques d’igualtat a l’àmbit local 
ha generat un efecte multiplicador important i ha augmentat molt notablement la proximitat i 
accessibilitat dels recursos, especialment a l’àmbit rural” (Alfama, 2012). Això evidencia la 
importància de les polítiques d’igualtat municipals i la necessitat de seguir treballant en aquesta 
direcció, especialment en aquells territoris menys poblats, més dispersos i amb menys recursos.  

4.1.1. Diagnosi  

L’Ajuntament de la Pobla de Segur compta amb una Regidoria d’Igualtat compartida amb 
Salut, Cohesió social i Residència. La creació de la Regidoria d’Igualtat és recent (2019). Tot i 
això, a la pràctica, les polítiques d’igualtat de gènere i pels drets de les persones LGBTIQ+ es 
desenvolupen majoritàriament des de la Regidoria de Joventut, Tecnologies de la Informació, 
Comunicació i Transparència. Anteriorment a la seva creació ja s’havien dut a terme accions 
puntuals en el marc d’actes commemoratius.  

L’any 2005 es va elaborar el I Pla de Polítiques de Dones al Pallars Jussà i el 2007 neix el Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones, d’àmbit comarcal. El Pla de Polítiques de Dones es va renovant 
i es participa en l’elaboració de diversos Protocols a nivell comarcal i de l’Alt Pirineu. Tot i que 
aquests documents no depenen de l’Ajuntament de la Pobla de Segur, és important destacar-
los perquè aquest hi està adherit i el municipi està inclòs en l’àmbit d’aplicació.  

Amb tot, d’acord amb la documentació analitzada i les entrevistes realitzades, no existeix 
constància de cap document institucional que, fins al moment, hagi establert les bases per 
incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ al conjunt de la política municipal. Sí que hi ha 
algun document, com el Protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci 
(2020), en el que es posa de manifest la necessitat d’incorporar estratègies de transversalitat 
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de la perspectiva de gènere per coordinar i complementar les polítiques d’igualtat entre les 
diferents àrees.  

De la diagnosi es desprèn que les característiques específiques del municipi fan que generalment, 
personal tècnic i polític de l’Ajuntament hagin de coordinar diversos àmbits i realitzar diferents 
rols i tasques, amb el que no hi ha una línia clara a seguir en matèria d’igualtat ni una dedicació 
total a aquesta àrea (ni a gairebé cap). Això fa que sovint, el treball intern i extern amb perspectiva 
de gènere depengui del grau de sensibilització o interès de cada persona, dificultant així un treball 
unificat, coherent i continuat. D’aquí la necessitat d’elaborar aquest primer Pla d’Igualtat de 
Gènere i LGBTIQ+ de la Pobla de Segur.  

Com s’ha dit, les polítiques de gènere i LGBTIQ+ fins ara s’haurien desenvolupat en el marc de la 
Regidoria de Joventut, tot i que des de la seva creació, la Regidoria d’ Igualtat hi col·labora. 
Aquesta també inclou els Serveis Socials2. La Regidoria d’Igualtat no compta amb una figura 
tècnica referent, sinó que és la figura tècnica de joventut, comunicació, festes i cultura o altres 
figures tècniques en règim de temporalitat qui realitza tasques i projectes en l’àmbit de la igualtat 
de gènere i LGTBIQ+ al municipi.  
 

FIGURA 1. Estructura pràctica de les polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de 
la Pobla de Segur 

     

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació recollida a les entrevistes. 

 
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i el Servei d’Atenció Integral a persones 
del col·lectiu LGBTIQ+ (SAI) estan gestionats pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, en conveni 
amb l’Ajuntament de La Pobla de Segur3. Ambdós serveis formen part de l’Àrea d’Igualtat de 
Serveis Socials del Consell Comarcal del Pallars Jussà.  

 
2 En conveni amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà, ja que la Pobla de Segur és un municipi de menys de 
20.000 habitants, segons estableix la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.  
3 Ídem.   
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Així doncs, a la Pobla de Segur els serveis d’atenció (SIAD i SAI) estan gestionats pel Consell 
Comarcal i l’Ajuntament abordaria bàsicament la prevenció i sensibilització. En quant a l’acció 
municipal, durant la fase de diagnosi es va expressar la necessitat de crear una figura tècnica 
d’igualtat responsable de transversalitzar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a totes les àrees 
municipals. Es considera que el fet que la Regidoria d’Igualtat no disposi d’una figura tècnica 
anàloga dificulta seriosament incloure la perspectiva de gènere i LGTBIQ+ a la política municipal.  

Resulta rellevant destacar que a les entrevistes i als grups participatius es van plantejar algunes 
preguntes generals per tal de detectar la percepció sobre les desigualtats de gènere i LGBTIQ+ 
i la importància de dur a terme polítiques municipals per promoure la igualtat de gènere i 
LGBTIQ+. La gran majoria de persones que van participar coincideixen a afirmar que a la Pobla de 
Segur encara hi ha desigualtat  entre  homes  i  dones i que és necessari treballar en aquesta 
direcció. El mateix passa amb la percepció sobre la desigualtat  per  a  les persones LGBTIQ+ al 
municipi. Així mateix, les diagnosis realitzades per al Protocol d’actuació davant les 
violències sexuals als espais públics d’oci de La Pobla de Segur (2020) i per al Pla comarcal 
de polítiques de gènere i LGTBI del Pallars Jussà (2021) també segueixen aquesta línia.  

Aquestes percepcions generalitzades evidencien la necessitat d’elaborar i implementar 
mesures efectives per tal de promoure la igualtat entre homes i dones i per a les persones 
LGBTIQ+ del municipi, així com la presència d’una certa sensibilitat de les persones participants 
sobre l’existència de desigualtats que afecten aquests col·lectius. 

Pel que fa als recursos econòmics destinats a polítiques d’igualtat de gènere i LGBTIQ+, veiem 
que són estables en els darrers anys. Cal remarcar que al tractar-se de regidories compartides, no 
tot el pressupost s’ha destinat a l’àmbit de la igualtat, tot i que sí la majoria.    

Taula 1. Partida pressupostària destinada a la Regidoria de Salut, Cohesió social, 
Igualtat i Residència. Ajuntament de La Pobla de Segur 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per l’Ajuntament de la Pobla de Segur. 

Com s’ha comentat, la despesa municipal en igualtat es concentra en l’àmbit de la prevenció ja 
que els serveis d’atenció són comarcals. Pel que fa al pressupost del Consell Comarcal destinat a 
l’àmbit d’igualtat, no s’han aconseguit dades al respecte. Finalment, és destacable que bona part 
de la despesa municipal en igualtat prové de finançament extern com poden ser els Pactos de 
Estado o altres subvencions.  

En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’han impulsat diferents accions de sensibilització al 
voltant de la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGBTIQ+ en els darrers anys (2019 – 21), 
majoritàriament des de la Regidoria de Joventut. 

  2020 2021 2022 
Partida 

pressupostària 6000 € 6000 € 
6000 € 

+ 
3000 € (Salut) 
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> Formació sobre el Protocol d’assetjament sexual o per raó de gènere dirigida a la plantilla 
de l’Ajuntament. 

> Taller d’intel·ligència erotico-afectiva i lloguer de la Sextruck, caravana pedagògica per 
descobrir tot allò relacionat amb les sexualitats, les afectivitats i els feminismes. 

> Concert de Rap Feminista. 

> Espectacle de titelles per treballar la igualtat de gènere. 

> Monòlegs feministes per desmuntar construccions socials. 

> Xerrada promoguda per l’ICD sobre la relació entre pornografia i prostitució. 

> 8M: Converses amb poblatanes a través de Instagram. Conjuntament amb CCPJ llegida 
del manifest a l’institut i visita de l’exposició “Trencant mites. També va amb tu”, mostra 
creada pel Consell Comarcal que exemplifica diferents tipus de violències amb l’objectiu 
de donar visibilitat als comportaments masclistes i de LGTBI-fòbia en diferents contextos. 

 

Algunes d’aquestes accions esmentades s’han realitzat conjuntament amb l’àrea d’igualtat del 
Consell Comarcal. Des d’aquesta àrea també s’han impulsat diferents campanyes de 
sensibilització al voltant de la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGBTIQ+, com la 
campanya “També va amb tu”, que és paraigües de moltes de les accions que es fan: 
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Destaca l’aportació de l’Ajuntament de la Pobla de Segur dels darrers anys (2020 - 21) en matèria 
de planificació a través de l’encàrrec de protocols i plans: el Protocol d’Actuació davant les 
violències sexuals en espais públics d’oci (2020) i el Pla local d’Igualtat de Gènere i LGBTIQ+ (2022), 
que mostra una voluntat i compromís tècnic i polític d’avenç i millora en l’àmbit de la igualtat. 

Tanmateix, cal remarcar que a les entrevistes i grups participatius es posa de manifest que hi ha 
cert desconeixement del que es fa des de la Regidoria d’Igualtat, a banda de les commemoracions 
dels dies mundials. Es comenta, per exemple, que no es té coneixement de si el Protocol 
d’Actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci (2020) s’ha començat a 
implementar i que moltes de les problemàtiques que van visibilitzar-se amb la diagnosi encara 
avui segueixen presents. Això evidencia que més enllà de l’elaboració de documents tècnics és 
necessària una estructura interna de l’Ajuntament sòlida en l’àmbit de la igualtat, amb 
professionals formades i amb capacitat d’implementar les accions aprovades.  

Pel que fa als serveis d’atenció, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) és comarcal 
i es troba situat a Tremp, tot i que es pot sol·licitar l’atenció a l’Ajuntament de la Pobla de Segur. 
El SIAD, d’acord amb pàgina web del Consell Comarcal, ofereix els següents serveis:  

> Servei d’informació i orientació sociocomunitària sobre serveis i recursos que 
necessiteu i no sapigueu com trobar-los. També s’ofereix informació referent a activitats 
que es realitzin a la comarca adreçades a les dones. 

> Servei d’assessorament jurídic d’orientació i primera atenció presencial a les dones 
que requereixin assessorament legal i realitzar, si s’escau, les derivacions necessàries a 
d’altres serveis. 

> Servei d’assessorament psicològic i primera atenció presencial a les dones que 
requereixin de contenció i orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a 
d’altres serveis. 

És un recurs que ofereix a totes les dones de la comarca, informació, orientació i assessorament 
en tots aquells temes d'interès per a les dones i que facilita el seu accés a diferents recursos del 
territori de tipus laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d'altres. 
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La Pobla de Segur també compta amb un Servei d’Atenció Integral (SAI) comarcal i situat a 
Tremp. Aquest, d’acord amb la pàgina web del Consell Comarcal, ofereix atenció psicològica i 
jurídica i té com a finalitat garantir els drets i la igualtat en el tracte de les persones lesbianes, 
gais, transsexuals/transgènere, bisexuals i intersexuals de l’àmbit comarcal i donar resposta a les 
necessitats d’aquestes persones.   

A partir de la documentació analitzada i les entrevistes realitzades, s’evidencia cert 
desconeixement per part de la població pel que fa als serveis específics que ofereixen el SIAD 
i el SAI. Això assenyala la necessitat de millorar la difusió del servei entre la ciutadania, amb 
l’objectiu no només de donar a conèixer els serveis sinó, d’acord al que s’ha observat 
anteriorment, de sensibilitzar sobre les violències de gènere i LGBTIQ+ al municipi.  

Així mateix, el SIAD disposa d’un equip professional qualificat i interdisciplinari format per: 

> Una tècnica que coordina el SIAD, l’Àrea d’Igualtat i porta la gestió dels projectes de 
prevenció i comunitaris a temps complet. 

> Una treballadora social que realitza les atencions individualitzades. 
> Una psicòloga de suport a temps parcial. 

> Una advocada a temps parcial.  

Per la seva banda, el SAI està format per una tècnica del servei que també és alhora tècnica de 
joventut, pel que la dedicació al SAI és a temps parcial. Val a dir que no s’han aconseguit dades 
oficials sobre les professionals vinculades als serveis d’atenció (SIAD i SAI), ni pel que fa al tipus 
de contractació ni tampoc al percentatge de la jornada que aquestes dediquen als serveis.  

En aquest sentit, la diagnosi ha posat de manifest que, a pesar de la voluntat personal i 
professional, els recursos humans del SIAD i del SAI són insuficients. El mateix passa amb el SIE 
(Servei d’Intervenció Especialitzada) corresponent, que cobreix la regió de l’Alt Pirineu i Aran i que 
disposa de poc personal. Es posa l’èmfasi no només en la poca quantitat de professionals, sinó 
també en el seu grau de sensibilització i en la dedicació real d’hores que poden destinar als 
serveis.  

Tanmateix, també hi ha la percepció que existeix una bona xarxa de coordinació entre els 
diferents agents que intervenen en l’atenció de la violència masclista i lgtbiq+fòbica, tot i 
que es fa referència a que se’n podrien millorar aspectes. El SIAD forma part del Circuit de l'Alt 
Pirineu i Aran d'atenció a les víctimes de violència masclista, en el que també participen altres 
serveis com el GAV de Mossos d’Esquadra, les Àrees Bàsiques de Salut i l’Hospital comarcal, els 
Serveis Socials Bàsics, el SIE i el Centre de Salut Mental d’Adults. En el cas del SAI, disposa de 
Mossos de referència en temes LGBTIQ+ a la comarca, amb els quals també es coordina. Així 
doncs, es desprèn de la diagnosi que cal dotar els serveis d’atenció existents de recursos 
econòmics, formatius i humans per tal de millorar la qualitat dels serveis.  

En referència als serveis d’atenció, es percep que el fet que tothom es conegui sovint resulta una 
arma de doble tall: d’una banda dificulta l’abordatge de les violències masclistes i lgtbiq+fòbiques 
però de vegades també funciona com un factor de protecció. És a dir, tot i que la inexistència 
d’anonimat augmenta l’estigmatització, culpabilització o vergonya de les víctimes, la informalitat 
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i coneixença de les persones referents en l’atenció d’aquestes violències afavoreix un clima de 
confiança i un tracte personalitzat, el que facilita els fluxos d’informació i la coordinació. No 
obstant, cal tenir present que els serveis han de complir la seva funció independentment de les 
persones que hi hagi al capdavant, pel que no es pot dependre única i exclusivament de la 
implicació personal de les persones professionals i s’ha de vetllar per comptar amb equips 
multidisciplinaris formats i sensibilitzats.  

 
La diagnosi ha posat de manifest la necessitat d’una estructura que sustenti les polítiques 
d’igualtat de gènere i LGBTIQ+ al municipi. En aquest sentit, s’apunta a la creació d’una figura 
tècnica d’igualtat, imprescindible per a un correcte disseny, implementació, seguiment i 
avaluació de les polítiques d’igualtat desenvolupades al municipi. De la mateixa manera, és 
necessari que aquesta figura disposi de formació especialitzada en igualtat i d’experiència 
curricular i competencial en feminismes i LGBTIQ+. 

La creació d’aquesta figura és la principal garantia que les polítiques d’igualtat de gènere i 
LGTBIQ+ del municipi es tiraran endavant de manera efectiva. Per tant, tot i que s’han detectat 
diverses necessitats i problemàtiques, s’identifica la creació d’aquesta figura tècnica d’igualtat 
com la base per poder abordar la resta.  
 
 
 Per últim, creiem que és important tenir en compte les característiques del municipi i del 
territori, així com les possibilitats econòmiques i de personal de l’Ajuntament i l’estructura ja 
existent en quant a polítiques públiques referents a l’àmbit d’igualtat. És per això que s’intentaran 
evitar duplicitats pel que fa a documents tècnics i accions a desenvolupar, i es provarà de seguir 
en tot moment el principi de coordinació i complementarietat. És a dir, tenint en compte les 
accions que ja consten al Protocol local d’actuació davant les violències sexuals als espais públics 
d’oci (2020) i al Pla comarcal de polítiques de gènere i LGTBI del Pallars Jussà (2021), les accions 
derivades d’aquest Pla local aniran en consonància amb la resta i amb les possibilitats del municipi. 
 

4.1.2. Pla d’acció  

A continuació es mostren les accions a desenvolupar en l’àmbit 1: “Compromís municipal amb el 
principi d’igualtat”, d’acord amb els resultats de la diagnosi anterior. La taula 1 inclou les accions 
aprovades en aquest Pla, mentre que la taula 1.2. inclou accions recomanades a incorporar en les 
futures revisions.   
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Taula 1. Actuació en l’àmbit del compromís municipal amb el principi d’igualtat  
ÀMBIT   COMPROMÍS MUNICIPAL AMB EL PRINCIPI D’IGUALTAT  

OBJECTIU 
GENERAL 

 Assolir el compromís del consistori per fer efectiva la incorporació de la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a la política municipal.  

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS  

• Dotar de l’estructura, les eines i els recursos necessaris per incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a la política municipal. 
• Avançar en el desenvolupament de polítiques de gènere i LGBTIQ+ al municipi.  

CODI ACCIONS INDICADORS 
CALENDARI DEPARTAMENT 

RESPONSABLE 22 23 24 25 

A.1.1 → Creació d’una figura tècnica (dinamitzador/a local) compartida, 
responsable d’incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a 
la política municipal. Figura condicionada a subvenció.  

 Nomenament de la figura d’un/a professional 
especialitzat/da en gènere, feminismes, drets 
LGTBIQ+. 

  X X  X  
Igualtat 
Joventut 

A.1.2 → Dedicació d’un 25% de la jornada de la figura tècnica 
“dinamitzador/a local” a l’àmbit de la igualtat de gènere i dels 
drets de les persones LGTBIQ+.  

 Informe trimestral de tasques. 
 X X X 

Igualtat 
Joventut 

A.1.3 → Elaboració i actualització d’un registre dels projectes i activitats 
que es duen a terme des de l’Ajuntament en l’àmbit d’igualtat.  

 Document del registre amb les dates  i una breu 
descripció de les activitats i projectes. X X X X 

 Igualtat 
Joventut 

A.1.4 → Definició anual del pressupost municipal destinat a polítiques 
d’Igualtat de Gènere i Drets LGBTIQ+.  

 Revisió i ajust anual del pressupost en funció de les 
necessitats. X X X X Igualtat  

A.1.5 → Formació per a personal polític i tècnic de l’Ajuntament sobre 
com incorporar la perspectiva de gènere a la política local. 

 Nombre d’accions formatives realitzades. 
 Nombre de persones participants a les accions, 

desagregades per gènere. 
  X   X 

 Igualtat 
Joventut 

 
Taula 1.2. Accions recomanades  

CODI ACCIONS 

A.1.6  Creació d’un Pla d’Igualtat intern.  

A.1.7  Inclusió del lloc de treball “dinamitzador/a local”, amb dedicació al 100% de la jornada a la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament i amb requisits i funcions 
en l’àmbit de la igualtat de gènere.  
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4.2. ACCIONS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I 
LGBTIQ+FÒBIA 

La llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, defineix la 
violència masclista en les diverses formes que pot prendre (física, psicològica, econòmica, sexual) 
i en els diferents àmbits en què es pot produir (parella o exparella, familiar, laboral, social o 
comunitari). Així mateix, la llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, 
introdueix canvis com la inclusió de l’atenció a dones transgènere als recursos de la xarxa 
d’atenció i recuperació. També s’incorporen diverses tipologies de violències masclistes, com és 
el cas de la violència digital, obstètrica, vicària, institucional o de segon ordre i s’amplien els àmbits 
en els que es poden donar, com l’àmbit polític i educatiu, l’àmbit laboral o l’àmbit social o 
comunitari, entre d’altres. D’altra banda, la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia, defineix diverses formes de discriminació i d’assetjament que poden patir les 
persones a causa de la lgtbiq+fòbia.  

La violència masclista és “aquella que s’excerceix contra les dones com a manifestació de la 
situació de desigualtat estructural en el marc d’un sistema de relacions de poder patriarcals, dels 
homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics i psicològics, incloses les 
amenaces, les intimidacions i les coaccions, té com a resultat un dany o un patiment físic, sexual 
o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com privat”4.  

Les violències lgtbiq+fòbiques són violències derivades igualment del sistema heteropatriarcal 
que inclouen la lesbofòbia, l’homofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la interfòbia, les quals suposen 
diverses formes de discriminació i/o assetjament, entès aquest com: “qualsevol comportament 
basat en l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere d’una persona que 
tingui la finalitat o provoqui l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o 
psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest”5. 

La violència masclista i la violència lgtbiq+fòbica són sistemes de poder i control que articula el 
sistema heteropatriarcal per mantenir l’ordre de gènere i les desigualtats en què es basa. A través 
de la socialització de gènere i la reproducció de rols i estereotips, s’interioritza l’imaginari social 
que justifica i reprodueix la relació de dominació dels homes sobre les dones i justifica la violència 
sobre les persones no normatives quant a l’expressió i identitat de gènere i orientació sexual. 

 

 

 

 
4 Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.  
5 Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
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4.2.1. Diagnosi  

Com s’ha avançat, a la Pobla de Segur el SIAD i el SAI són serveis gestionats pel Consell Comarcal 
del Pallars Jussà. En aquests serveis s’atenen casos de violències masclistes i lgtbiq+fòbiques. El 
SIAD està actiu des de l’any 2007 i el SAI es va posar en funcionament al 2018. D’acord amb la 
Memòria del SIAD del 2021, aquest  any el servei hauria atès 112 dones a la comarca i hauria 
realitzat un total de 783 actuacions distribuïdes de la següent manera:  

Gràfica 1. Nombre d’actuacions del SIAD del Pallars Jussà 

  

Gràfica 2. Àrees de consulta de les actuacions del SIAD del Pallars Jussà 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la memòria del SIAD del Pallars Jussà (2021). 

Com es pot veure, la majoria de les actuacions del SIAD han estat realitzades pel servei 
d’informació i orientació (80,2%), seguides de les atencions del servei jurídic (8,3%), el servei de 
primera acollida (7,15%) i el psicològic (4,34%). Si atenem a la segona gràfica, que exposa el motiu 
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o motius que motivaven les consultes o actuacions, veiem que destaquen aquelles relacionades 
amb qüestions relatives a l’àmbit jurídic, la violència i els serveis socials. A les entrevistes es 
comenta que la major part de les atencions es realitzen a dones que han patit algun tipus de 
violència. La primera atenció sempre es realitza amb la treballadora social, qui fa o no una 
derivació al servei jurídic o psicològic en funció de les necessitats detectades o demanda.  

Si tenim en compte la diagnosi realitzada per al Pla comarcal de polítiques de gènere i LGTBI del 
Pallars Jussà (2021), es posa de manifest que el nombre de dones ateses des del SIAD ha anat 
en augment en els darrers anys (55 dones al 2019, 82 dones al 2020 i 112 al 2021). Pel que fa al 
nombre d’actuacions, l’augment ha estat encara més considerable, passant de 180 actuacions 
al 2019 a 693 al 2020 i 783 l’any 2021. Moltes d’aquestes actuacions es relacionen amb atencions 
telefòniques durant el confinament viscut. A pesar d’això, cal tenir present que tot i les dades 
esmentades, en nivell d’invisibilització i no denúncia d’aquest tipus de violència segueix sent 
elevat i causat per diversos motius (por a l’estigma, desconeixement dels circuits, por a la 
revictimització, manca de suports o xarxes, etc.). No es disposa de dades sobre l’edat de les dones 
ateses al SIAD ni es compta amb dades específiques sobre la Pobla de Segur, sinó que aquestes 
són a nivell comarcal. 

Amb tot, els registres tampoc contenen dades referents a les atencions del SAI ni a la identitat de 
gènere (trans*, no binària), fet que podria ser interessant a fi de poder incorporar una mirada 
LGBTIQ+ a l’anàlisi de les dades. Tot i això, de les entrevistes se’n desprèn que tot i la diversitat 
de motius pels quals les persones acudeixen al SAI, des d’aquest s’atenen majoritàriament 
persones del col·lectiu trans* en diferents processos vitals i etapes personals del trànsit.   

Com s’ha indicat anteriorment, tant les atencions del SIAD com les del SAI es realitzen a la capital 
de la comarca, Tremp. Abans de la pandèmia de la COVID-19 es realitzaven atencions del SIAD a 
l’Ajuntament de la Pobla de Segur un cop a la setmana, però arrel d’aquesta ara només s’atén al 
municipi segons demanda explícita. No obstant, ambdós serveis poden realitzar itinerància als 
diversos ajuntaments de la comarca. Les atencions ordinàries del SIAD es fan al Consell Comarcal, 
mentre que les del SAI es fan a l’Oficina Jove. De les entrevistes i grup participatiu s’infereix que 
els espais són poc anònims i confidencials, fet accentuat per les característiques del territori. A 
més, el haver-se de desplaçar a Tremp resulta una dificultat o inconvenient afegida per a moltes 
persones. Aquesta dificultat d’accés, la manca d’anonimat i la desconeixença pel que fa als 
serveis (tant per part de la població en general com dels i les professionals d’altres serveis) 
dificulten l’accés de moltes dones i persones LGTBIQ+ als serveis d’atenció. En quant a l’atenció 
al SAI, es recullen opinions que fan referència a una politització del servei i a una necessitat de 
millora d’aquest, així com de la coordinació amb altres serveis. Es recalca que la formació de les 
professionals que atenen els serveis és clau.  

Així, la diagnosi evidencia que disposar d'una millor xarxa de transport comarcal i espais 
d'atenció més adequats a nivell local és quelcom necessari per abordar la violència masclista i 
lgtbiq+fòbica d’una manera efectiva. També seria convenient la descentralització i/o adequació 
d'altres mitjans d'accés als serveis i recursos disponibles, ja que l’emplaçament de la majoria de 
serveis i recursos especialitzats a les grans ciutats dificulta l’accés de les persones que viuen en 
territoris allunyats d’aquestes, com és el cas de la Pobla de Segur. En aquest sentit, a algunes 
entrevistes es fa menció del Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) de l’Alt Pirineu i Aran. Se’n 
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destaca la bona tasca que fa però es fa èmfasi en la manca de personal i recursos que té, que fa 
que sigui insuficient per cobrir un terreny tan ampli i amb una orografia com la del territori.    

Segons dades facilitades per Mossos d’Esquadra, els casos coneguts de violència de gènere a la 
Pobla de Segur també han anat en augment. Mentre que l’any 2020 van ser 3, l’any 2021 es van 
duplicar, arribant als 6 casos. Si atenem a les víctimes de violència de gènere, al 2021 van ser 3 i 
al 2022 8. Tenint en compte l’alt nivell de no denúncia dels casos de violència masclista, aquestes 
dades posen de manifest una incidència notable de casos de violència masclista al municipi, 
així com una tendència a l’alça del darrer any. A la diagnosi també s’evidencia que des del Grup 
d’Atenció a la Víctima de Tremp s’atenen significativament més casos en relació a la violència 
masclista que a la violència lgtbiq+fòbica, tot i que no es disposa de la suficient informació com 
per valorar-ne les causes.  

Pel que fa als resultats qualitatius, la vasta majoria de les persones participants dels grups 
participatius i les entrevistes està d’acord amb que la violència masclista i lgtbiq+fòbica a la 
Pobla de Segur són un fenomen que hi és present de manera estructural. La diagnosi realitzada 
al municipi en el marc del Protocol d’actuació davant les violències sexuals als espais públics d’oci 
de La Pobla de Segur (2020) i la realitzada a la comarca per al Pla comarcal de polítiques de gènere 
i LGTBI del Pallars Jussà (2021) van en la mateixa línia. 

És destacable que les particularitats del territori i de la Pobla de Segur, municipi rural i en el 
que tothom es coneix, dificulten l’abordatge de la violència masclista i lgbtiq+fòbica. És a dir, 
s’exculpen o minimitzen amb més freqüència alguns comportaments o actituds perquè l’agressor 
és conegut i hi ha certa por per part de la persona agredida a denunciar públicament i que l’afinitat 
social amb l’agressor se li giri en contra. Sovint, les víctimes de violència masclista que denuncien 
han de fer front a l’estigma i a una certa culpabilització social. A més, l’entorn normalitza i no 
qüestiona, molts cops per manca de perspectiva de gènere i/o per no haver de trencar llaços amb 
l’agressor. En aquest sentit, es comenta que no hi ha espais que tractin els agressors, el que 
dificulta l’eradicació de les conductes masclistes.  

A les entrevistes i grup participatiu també es fa referència a l’existència del fenomen del sexili, 
que seria l’abandonament, per part d’una persona, del seu lloc d’origen per traslladar-se a una 
ciutat més gran i poder viure de manera oberta, pública i lliure la seva sexualitat, identitat o 
expressió de gènere, etc. Aquest fenomen està present al municipi i així ho constata la diagnosi 
per al Pla comarcal de polítiques de gènere i LGTBI del Pallars Jussà (2021), en la que el 44,4% de 
les persones participants de l’enquesta afirmen conèixer casos de sexili. Així, es considera 
necessari visibilitzar la diversitat sexual i de gènere, així com les experiències d’èxit de les 
persones amb una identitat, expressió de gènere o una orientació sexual diversa o dissident que 
viuen al territori.   

Per últim, es descriu una altra problemàtica o necessitat detectada que, tot i que resulti difícil 
trobar-hi remei des de l’administració local, creiem que s’ha de tenir en compte per abordar la 
violència masclista i lgtbiq+fòbica de manera efectiva al municipi i al territori. És el cas de l’atenció 
que es procura als jutjats de Tremp. Es tracta d’un espai totalment inadequat per casos de 
violència en el que no hi ha intimitat per la persona agredida i en cas que aquesta demani no 
veure l’agressor és a ella a qui s’aïlla en una sala de vidre. També es fa referència al tracte rebut 
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per les persones que treballen als jutjats, sovint mancat de perspectiva de gènere. Això, sumat a 
la complexitat i lentitud dels processos judicials i a la revictimització que suposen, fa que la víctima 
sovint desestimi l’opció de denunciar i que la que decideix denunciar hagi de fer front a tota una 
sèrie d’estigmatitzacions, situacions desagradables i por.  

Tenint tot això en consideració i també les competències i funcions de l’Ajuntament de la Pobla 
de Segur en la matèria, és necessari continuar amb la feina de prevenció i sensibilització pel que 
fa a la igualtat de gènere i amb les accions preventives contra la violència masclista i lgbtiq+fòbica.  

El decalatge entre la percepció de la població i la prevalença de la violència masclista i 
lgtbiq+fòbica a la Pobla de Segur apunten a la necessitat de millorar la sensibilització de la 
població de la Pobla de Segur respecte la violència masclista i lgtbiq+fòbica que registra el 
municipi, com a fenomen més aviat estès, amb l’objectiu d’implicar la ciutadania en l’eradicació 
d’aquest problema social estructural.  
 
 

4.2.2. Pla d’acció  

A continuació es mostren les accions a desenvolupar en l’àmbit 2: “Violència masclista i 
lgtbiq+fòbica”, d’acord als resultats de la diagnosi anterior. La Taula 2 inclou les accions aprovades 
en aquest Pla i no s’incorporen accions recomanades.  
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Taula 2. Actuació en l’àmbit de la violència masclista i LGBTIQ+fòbia.   
ÀMBIT   VIOLÈNCIA MASCLISTA I LGBTIQ+FÒBIA  
Objectiu 
general 

Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a l’àmbit de prevenció i abordatge de la violència masclista i la lgtbiq+fòbia. 

Objectius 
específics 

• Coordinar esforços amb el Consell Comarcal en l’abordatge de la violència masclista i lgtbiq+fòbica. 
• Millorar la tasca de prevenció i sensibilització vers la igualtat de gènere i l’eliminació de la violència masclista i lgtbiq+fòbica. 
• Augmentar el grau de coneixement de la ciutadania i professionals sobre els serveis d’atenció a la violència masclista i lgtbiq+fòbica. 
• Donar resposta a la violència masclista i lgtbiq+fòbica des de la perspectiva de gènere i LGBTIQ+.  

Codi ACCIONS INDICADORS 
CALENDARI DEPARTAMENT 

RESPONSABLE 22 23 24 25 

A.2.1 
→ Adhesió al Pla comarcal de polítiques de gènere i LGTBI 

del Consell Comarcal del Pallars Jussà i a les línies 
d’actuació del mateix.  

 Acta del Ple Municipal on es fa constar l’acord. 
 Document d’adhesió al Pla.  
 Nombre d’accions realitzades. 

X X X X Igualtat 

A.2.2 
→ Continuar amb el treball d’implementació i consolidació 

del Protocol municipal d’actuació davant les violències 
sexuals en espais públics d’oci. 

 Revisió anual del Protocol i del Pla d’acció del 
mateix. 

 Nombre d’accions realitzades.  
X X X X 

Igualtat  
Joventut 

A.2.3 

→ Continuar i ampliar la tasca preventiva i de sensibilització 
vers la ciutadania pel que fa a la promoció de la igualtat 
de gènere i l’eradicació de la violència masclista i 
lgtbiq+fòbica.  

 Nombre d’activitats al respecte. 
 Nombre de persones participants, desagregades 

per gènere. 
X X X X 

Igualtat 
Joventut 

A.2.4 

→ Visibilització dels serveis i programes que ofereixen 
atenció en l’àmbit de la violència masclista i 
LGBTIQ+fòbica i de la difusió de dades per la 
sensibilització.   

 Nombre d’accions de visibilització. 
 Nombre de persones participants a les accions, 

desagregades per gènere. 
X X X X 

Igualtat 
Joventut 

A.2.5 
→ Realitzar les atencions del SIAD/SAI que es facin al 

municipi en un espai que garanteixi la confidencialitat de 
les persones usuàries.  

 Ubicació de les atencions seguint els criteris 
d’un/a professional especialitzat/da en l’àmbit 
de la violència masclista i lgtbiq+fòbica.  

 X X X Igualtat 

 



Pàgina 29 de 66 
 

 

4.3. COEDUCACIÓ I TRANSMISSIÓ DE VALORS IGUALITARIS 

L’escola constitueix un àmbit privilegiat des d’on educar en la igualtat i la diversitat. Tanmateix, 
l’entorn educatiu reprodueix estereotips de gènere que inclouen la violència masclista i la 
violència lqtbiq+fòbica, que reforcen l’opressió estructural entre homes i dones i discriminen les 
persones LGBTIQ+.   

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2015) reconeix el paper clau de la 
perspectiva de la coeducació com a acció educativa fonamentada en el reconeixement de les 
potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe, promovent així la 
igualtat real d’oportunitats. La coeducació proporciona tant a l’alumnat com al professorat i a tota 
la comunitat educativa estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de 
limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació. 
L’assumpció dels principis coeducatius no és, però, una qüestió que atenyi únicament als centres 
educatius, cal que totes les administracions els incorporin a les polítiques públiques orientades a 
l’educació. Les administracions locals són, per tant, l’ens referent per incorporar-lo tant als centres 
educatius que els són de competència con els que no ho són, per tal de fomentant un treball 
transversal en aquest àmbit en totes les etapes i espais educatius.  

4.3.1. Diagnosi  

La Pobla de Segur compta amb una Regidoria d’Educació i Cultura que coordina l’Escola Bressol 
(Llar d’infants Els Bolets), centre educatiu de titularitat municipal. A més, al municipi hi ha altres 
centres educatius que no estan gestionats per l’Ajuntament però amb els que aquest col·labora:  

> 1 Centre d’Educació Infantil i d’Educació Primària (Escola Els Raiers) 

> 1 Centre d’Educació Secundària (Institut de la Pobla de Segur) 
> 1 Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars (ICEMP) 

> 2 Escoles de Música (Escola Itinerant de Música del Pallars i Escola Folk del Pirineu) 

Des d’aquesta regidoria també es coordina un programa de reforç extraescolar, la Biblioteca 
municipal i es col·labora amb altres activitats educatives i culturals organitzades per entitats o 
particulars. La Regidoria no té una estructura definida ni una figura tècnica anàloga, sinó que hi 
col·laboren tècnics/es d’altres àrees de manera puntual. També es compta amb persones 
voluntàries del municipi que donen un cop de mà en l’organització de les activitats que es fan des 
de l’Ajuntament. 

Des de diverses regidores (Cultura, Esports, Joventut) es coordinen les entitats que realitzen 
activitats educatives al municipi, entre les que cal destacar les AMPES-AFES, l’STEM Pallars 
(divulgació científica) i l’EPS (Escoltes de la Pobla de Segur), entitat d’educació en el lleure. Al 
territori també hi ha l’entitat GR-Feminista, una associació de serveis educatius amb perspectiva 
de gènere, i altres entitats capdavanteres al territori en l’educació en el lleure amb perspectiva de 
gènere (Les Popes o La Geganta Desperta).  
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El municipi de la Pobla de Segur no disposa de Pla Educatiu d’Entorn, pel que tot i que al llarg 
dels anys s’han anat desenvolupant accions de promoció de la igualtat de gènere als centres 
educatius, no hi ha una línia definida a nivell municipal o comarcal al respecte. L’elaboració d’un 
Pla Educatiu d’Entorn, ja sigui municipal o comarcal, podria ser l’oportunitat per posar unes bases 
a nivell coeducatiu.  

Així mateix, la Pobla de Segur no disposa de dades ni estudis previs sobre igualtat de gènere i 
LGBTIQ+ a l’àmbit educatiu local. Per tant, l’anàlisi d’aquest eix es basarà en les entrevistes i el 
grup participatiu dut a terme. Les diagnosis elaborades pel al Protocol d’actuació davant les 
violències sexuals als espais públics d’oci de La Pobla de Segur (2020) i per al Pla comarcal de 
polítiques de gènere i LGTBI del Pallars Jussà (2021) aporten informació de rellevància sobre 
percepcions de la població i dinàmiques del territori, pel que també es tindran en compte al llarg 
de la present diagnosi.  

En primer lloc, la majoria de persones que han participat a la diagnosi han valorat que a la Pobla 
de Segur els estereotips sexistes es reprodueixen al llarg de les etapes educatives. Quan se’n 
pregunta el motiu, es considera que no hi ha hagut una renovació dels materials ni una revisió 
dels conceptes amb perspectiva de gènere i LGBTIQ+; així mateix, mai no s’hauria implementat 
un programa per fer transversal la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ des de les primeres etapes 
educatives. També es parla de l’ús del llenguatge inclusiu i del nivell de formació i sensibilització 
per part del professorat pel que fa a la perspectiva de gènere i la diversitat sexual i de gènere, 
que segueix sent escàs. Es fa èmfasi en l’espai de joc que ocupen determinats esports, com és el 
cas del futbol, que està situat al mig del pati i no ajuda a crear dinàmiques inclusives.  

En definitiva, es considera que a l’escola es continuen transmetent els mateixos valors patriarcals 
que transmet la família i la societat en general. El grup participatiu va assenyalar que, si bé sovint 
la “teoria” està molt clara, no s’aconsegueix aterrar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a la 
pràctica educativa de forma generalitzada. Així, es gestionen els casos problemàtics des de la 
immediatesa però no hi ha una incorporació d’aquesta perspectiva al conjunt de l’acció educativa. 
Sovint, la incorporació d’aquesta perspectiva, doncs, va condicionada al grau de sensibilització de 
cada professional.  

A més, hi ha dinàmiques i biaixos de gènere que segueixen presents als centres educatius: en 
la tendència a escollir assignatures optatives, en el comportament a l’aula, en l’èxit escolar, etc. 
També hi són presents les violències masclistes i lgtbifòbiques, majoritàriament els comentaris, 
riures o insults. Hi ha una percepció generalitzada que la diversitat sexual i de gènere no està 
prou visibilitzada ni s’aborda de manera adequada, sovint per una manca de sensibilització de 
l’equip docent i directiu i perquè es dona poca prioritat a la temàtica. Tanmateix, sí que hi ha la 
percepció que s’ha avançat en els darrers anys, però de la diagnosi se’n extreu que el sexisme i 
la lgtbiq+fòbia segueixen presents al dia a dia dels centres educatius. 

Una major coordinació entre l’escola i les famílies i accions formatives a ambdues figures es 
consideren necessàries per tractar la igualtat de gènere d’una manera efectiva. Es posa sobre la 
taula que de vegades són les famílies les que tenen estereotips de gènere i les que dificulten que 
es treballin aquests temes al centre educatiu. També es proposa establir unes línies uniformes 
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i clares de treball en perspectiva de gènere, per exemple a través del pla del Centre de Recursos 
Pedagògics del Jussà o elaborant un Pla Educatiu d’Entorn. 

D’altra banda, hi ha una opinió generalitzada que és necessari establir els mecanismes i 
actuacions per abordar els casos de bullying i/o discriminacions lgtbiq+fòbiques en l’àmbit 
escolar. Es considera urgent prevenir i detectar aquestes situacions, vetllar per l’estabilitat 
emocional de l’alumnat des de les primeres etapes educatives i formar el professorat, ja que són 
figures clau.  

Cal doncs avançar cap a un model coeducatiu que incorpori la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ 
en totes les etapes educatives. Per això, sembla fonamental començar per capacitar al 
professorat en perspectiva de gènere i LGBTIQ+ en l’àmbit escolar per tal que pugui impulsar 
les millores necessàries al respecte (revisió de conceptes i/o materials) i actuar com a agents 
detectors de possibles violències masclistes i/o lgtbi+fòbiques a l’aula.  

 
 

4.3.2. Pla d’acció   
 
A continuació es mostren les accions a desenvolupar en l’àmbit 3: “Coeducació”, d’acord amb els 
resultats de la diagnosi anterior. La Taula 3 inclou les accions aprovades en aquest Pla, mentre 
que la taula 3.1. inclou accions recomanades a incorporar en les futures revisions.   
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Taula 3. Actuació en l’àmbit de la coeducació  
ÀMBIT   COEDUCACIÓ  

Objectiu 
general 

 Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ en l’àmbit educatiu de la Pobla de Segur.  

Objectius 
específics  

• Promoure la implementació d’un model coeducatiu a l’ensenyament.  
• Incidir en la desaparició dels estereotips i rols de gènere en els itineraris formatius i en les activitats de lleure.  
• Fer front a les violències i discriminacions masclistes i ltgbiq+fòbiques en el context educatiu.  

Codi ACCIONS INDICADORS 
CALENDARI DEPARTAMENT 

RESPONSABLE 22 23 24 25 

A.3.1 
→ Promoció de la igualtat de gènere i la diversitat sexual i de 

gènere entre infants i joves tant als centres educatius com 
entre les entitats de lleure, centres esportius i/o altres. 

 Nombre d’accions en aquest sentit al catàleg municipal.   
 Nombre de centres educatius i entitats beneficiàries.  
 Nombre d’alumnat beneficiari, per gènere.   
 Grau de satisfacció de l’alumnat participant.  

X X X X 

Igualtat  
Joventut 
Educació 

 

A.3.2 
→ Promoció de la igualtat de gènere i la diversitat sexual i de 

gènere entre les famílies (AMPA, AFA, AMPI...). 

 Nombre d’activitats desenvolupades. 
 Nombre d’AMPA/AFA/AMPI participants.  
 Nombre de participants, per gènere.  
 Grau de satisfacció de les persones participants.  

 X  X 
Igualtat 
Joventut 

A.3.3 

→ Formació en igualtat, diversitat sexual i de gènere i inclusió 
de la perspectiva de gènere al professorat municipal (escola 
bressol), oberta a tot el professorat dels centres educatius 
del municipi. 

 Nombre de centres educatius participants. 
 Nombre de professionals formats, per gènere.  
 Grau de satisfacció de les persones participants. 

 X X X 
Igualtat 
Joventut 
Educació 

A.3.4 
→ Col·laboració amb el “Projecte patis” dels centres educatius 

del municipi per la promoció de patis i activitats 
extraescolars coeducatives. 

 Nombre de centres educatius participants. 
 Nombre de professionals formats, per gènere.  
 Grau de satisfacció de les persones participants.  

X X X X 
Igualtat 
Joventut 
Educació 

 
Taula. 3.1. Accions recomanades    

CODI ACCIONS 
A.3.5  Formació a diferents agents educatius (educació formal i no formal) sobre violències masclistes i lgtbiq+fòbiques. 
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4.4. SALUT I ESPORTS  

Les desigualtats de gènere en l’accés, l’atenció i condicionants de la salut son deguts bé a 
diferències biològiques que no es donen en l’altre gènere, bé perquè es donen en major 
freqüència, o bé perquè hi ha factors de risc diferenciats segons el gènere causats pels rols 
estereotipats que desenvolupen dones i homes a la societat: sobrecàrrega de feina, dobles i triples 
jornades i responsabilitat de les cures. Alhora, també s’observa que pel que fa a la salut 
autopercebuda són les dones les que presenten majors percentatges de percepció “dolenta” de 
la salut.  

D’altra banda, les desigualtats que afecten les persones LGBTIQ+ en l’àmbit de la salut 
s’explicarien bàsicament per dos factors: el desconeixement i el biaix hetero i cis-sexista dels i les 
professionals de la salut que sovint dificulten o impedeixen l’accés a la informació o als recursos. 
Per exemple, quan a les dones lesbianes se’ls nega l’accés a la prova del VIH.  

L’esport és un àmbit en què les desigualtats de gènere es reprodueixen de forma intensa i 
sistemàtica. La inferior presència de dones en l’esport d’alt nivell i la menor visibilitat que es dona 
a les lligues femenines genera una falta de referents cap a les nenes i les noies. Les persones 
LGBTIQ+ pateixen múltiples discriminacions en un àmbit on segueix essent tabú visibilitzar la 
diversitat sexual. És, per tant, un àmbit que presenta una problemàtica important a resoldre i que 
fa necessari definir estratègies d’actuació i destinar recursos per actuar davant qualsevol forma 
de violència masclista i lgtbiq+fòbia a l’esport. 

4.4.1. Diagnosi  

Com s’ha esmentat anteriorment, a l’Ajuntament de la Pobla de Segur, la Regidoria de Salut és 
també la de Cohesió Social, Igualtat i Residència. El municipi compta amb un Centre 
d’Assistència Primària (CAP) que constitueix el servei de referència i consulta local en matèria de 
salut. Pel que fa a l’àmbit de l’esport, hi ha la Regidoria d’Esports i Festes. La Pobla de Segur 
compta amb un Pavelló Municipal d’Esports, dos camps de futbol, unes piscines municipals i altres 
instal·lacions esportives com dues pistes de pàdel, un parc de cal·listènia, un centre BTT, una pista 
d’atletisme i un club nàutic.    

En l’àmbit local no es disposa de dades ni d’estudis previs sobre la situació de les dones i les 
persones LGBTIQ+ en el camp de la salut i l’esport. Per tant, aquest àmbit analitzarà des d’una 
perspectiva de gènere i LGBTIQ+, qüestions relatives a la salut, els drets sexuals i reproductius, la 
qualitat de vida i l’activitat física i l’esport, partint de la informació recollida a les entrevistes i al 
grup de participació. Com s’ha comentat, també es tindran especialment en compte les 
informacions recollides a les diagnosis del Protocol d’actuació davant les violències sexuals als 
espais públics d’oci de La Pobla de Segur (2020) i del Pla comarcal de polítiques de gènere i LGTBI 
del Pallars Jussà (2021). 

Pel que fa les percepcions i experiències sobre les principals problemàtiques davant les quals es 
poden trobar les dones i les persones LGBTIQ+ a l’atenció primària del municipi, es posa sobre 
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la taula que fins l’any 2021 es vulnerava el dret a l’avortament de les dones pallareses. Tot i ser 
un dret reconegut des de l’any 2010 (Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i 
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs), a l’Hospital Comarcal del Pallars no es 
practicaven avortaments farmacològics tot i disposar de servei de ginecologia, a causa de 
l’objecció de consciència dels professionals que hi treballen. Això provocava que les dones del 
Pallars s’haguessin de desplaçar llargues distàncies per prendre’s la píndola abortiva. Aquest fet, 
a més d’estar fora de la llei, dificultava l’accés a l’avortament i el procés en general.  

És arran de les mobilitzacions i la pressió social i mediàtica del Col·lectiu de Dones Feministes del 
Jussà que les institucions competents inclouen, al març del 2021, l’avortament farmacològic a la 
cartera de serveis de l’hospital. Aquestes mobilitzacions es van sumar a les que es produïen a tota 
la província de Lleida, l’única província de Catalunya en la que no es practicaven avortaments 
quirúrgics integrats al sistema públic. També arran de la pressió social i mediàtica, a l’octubre del 
2021 es va anunciar que aquests es començarien a practicar. Malgrat tot, a les entrevistes i grup 
participatiu es posa de manifest que hi ha coneixement que es segueixen derivant els avortaments 
quirúrgics i que, per tant, segueixen sense practicar-se a la província de Lleida. 

Una altra de les problemàtiques que s’evidencia és la dificultat d’accés als serveis especialitzats, 
que es troben situats a ciutats com Lleida o Barcelona. És així tant en el cas de l’avortament o 
altres serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva, com en el de trànsit, el centre d’ITG (infecció 
de transmissió genital) o la unitat de VIH.  

En relació amb això, de la diagnosi se’n desprèn que sovint, a l’atenció sanitària s’assumeix 
l’heterosexualitat com a normal i que hi ha total desconeixement al voltant de la transsexualitat 
o la intersexualitat. També es fa referència a l’estigma i judici que encara hi ha en l’atenció 
sanitària d’alguns/es professionals a persones amb VIH o altres ITG, així com un desconeixement 
dels protocols a seguir. Resulta important destacar que les persones participants comenten en 
diverses ocasions que no es tracta d’una crítica directa als i les professionals concrets/es, sinó més 
aviat una constatació de la necessitat de formació del personal sanitari en perspectiva de gènere 
i LGTBIQ+ per tal d’oferir un acompanyament mèdic respectuós i no patologitzant. En aquest 
sentit, una de les propostes que sorgeixen de la diagnosi té a veure amb l’establiment al municipi 
d’un punt d’atenció a la salut sexual realitzat per una entitat especialitzada.   

Una altra de les problemàtiques que sorgeix al grup participatiu i entrevistes és l’androcentrisme 
que encara regna a l’atenció sanitària en general. Això reforça i reprodueix la invisibilització i el 
desconeixement de l’equip sanitari pel que fa al cos, salut i sexualitat femenina, a més de 
suposar un biaix que afecta la salut de les dones.  

Així, la informació recollida indicaria la necessitat de dur a terme accions de sensibilització i 
formació del personal sanitari de la Pobla de Segur sobre com incorporar la perspectiva de 
gènere i LGBTIQ+ a l’atenció primària, especialment pel que fa a la salut i cos femení i al col·lectiu 
de persones amb cossos no normatius i identitats de gènere no normatives o dissidents.  

Tot i que es tracta de l’àmbit del treball, al grup participatiu també es posa sobre la taula el biaix 
de gènere que s’observa en la plantilla del CAP: especialitats tradicionalment associades a la 
feminitat com infermeria, pediatria, ginecologia o llevadoria segueixen sent especialitats 
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feminitzades. També el personal de neteja està format exclusivament per dones. Es comenta que 
especialitats com medicina són cada cop més paritàries.  

D’altra banda, a través de la diagnosi també es recull la percepció generalitzada que existeix un 
biaix de gènere en les activitats esportives que es practiquen al municipi i que encara existeixen 
esports considerats femenins i esports considerats masculins. En activitats esportives com el ioga, 
teles o caminades populars les participants són majoritàriament femenines, mentre que a futbol 
la presència de les dones és anecdòtica. Hi ha esports com l’escalada o l’esquí que es consideren 
força paritaris pel que fa a les persones participants.  

Finalment, de la diagnosi també s’extreu que les persones LGBTIQ+ tenen moltes més dificultats 
per mostrar lliurement la seva identitat/expressió de gènere o la seva orientació sexual en l’àmbit 
esportiu, especialment en el més masculinitzat, així com el fet que les persones trans* i 
intersexuals tenen més tendència a abandonar l’esport perquè pateixen (o per por a patir) exclusió 
i discriminació. Per tant, es posa de manifest que en general, la diversitat de gènere i sexual no 
està representada ni visibilitzada en l’àmbit esportiu i que cal treballar en aquesta direcció.  

Així, és àmpliament considerat que s’haurien de promocionar esports que no reprodueixin els 
estereotips de gènere tradicionals i que promoguin la inclusió, mentre que caldria revertir les 
dinàmiques de participació dels espais més masculinitzats i feminitzats. Aquestes dades també 
semblen indicar la necessitat de desenvolupar accions de sensibilització al municipi sobre 
igualtat i diversitat de gènere i sexual en l’esport. 

  
Per tant, en l’àmbit de la salut s’observa la necessitat de formar el personal sanitari i d’incorporar 
la perspectiva de gènere i LGBTIQ+, especialment pel que fa a l’atenció sanitària de les dones i 
persones del col·lectiu LGBTIQ+. En l’àmbit de l’esport convé especialment promoure la igualtat 
i diversitat de gènere i sexual, amb l’objectiu de revertir les dinàmiques de gènere tradicionals i 
d’assegurar una participació inclusiva i no heterosexista.  
 
 

4.4.2. Pla d’acció  

A continuació es mostren les accions a desenvolupar en l’àmbit 4: “Salut i esports”, d’acord als 
resultats de la diagnosi anterior. La Taula 4 inclou les accions aprovades en aquest Pla, mentre 
que la taula 4.1. inclou accions recomanades a incorporar en les futures revisions.  

  



Pàgina 36 de 66 
 

Taula 4. Actuació en l’àmbit de salut i esports  
ÀMBIT   SALUT I ESPORTS    

Objectiu 
general 

 Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a l’àmbit de la salut i l’esport a la Pobla de Segur.   

Objectius 
específics 

• Fomentar la sensibilització i coneixement dels drets de les dones i persones LGBTIQ+ en l’àmbit de la salut.   
• Promoure l’educació afectivosexual des de la diversitat i garantir els drets sexuals i reproductius de les dones.  
• Promoure un esport inclusiu, lliure de violència masclista i de lgtbiq+fòbia, potenciant la participació i la visibilització de les dones.  

CODI ACCIONS INDICADORS 
CALENDARI DEPARTAMENT 

RESPONSABLE  22 23 24 25 

A.4.1 

 Accions de sensibilització i formació a personal sanitari del 
CAP en inclusió de la perspectiva de gènere i LGTBIQ+ en 
l’atenció sanitària.   

 Nombre d’accions realitzades.  
 Nombre de joves participants, per gènere.  
 Nombre de centres educatius i espais juvenils en què 

s’ofereixen i finalment es realitzen les formacions.  
 Grau de satisfacció dels i les joves participants.  

 X  X 
Salut 

Igualtat 

A.4.2 

 Tallers i accions d’educació sexual i afectiva dirigides a 
població adolescent i jove des d’una perspectiva de gènere i 
LGBTIQ+.  

 Nombre d’accions realitzades.  
 Nombre de joves participants, per gènere.  
 Nombre de centres educatius i espais juvenils en què 

s’ofereixen i finalment es realitzen les formacions.  
 Grau de satisfacció dels i les joves participants.  

X X X X 
Salut 

Joventut 
Igualtat 

A.4.3 

 Accions de sensibilització dirigides a la població general sobre 
salut en perspectiva de gènere i LGBTIQ+. 

 Nombre d’accions de sensibilització realitzades.  
 Nombre de participants, per gènere.  
 Grau de satisfacció de les persones participants, per 

gènere. 

 X  X 
Salut 

Igualtat 

A.4.4 

 Accions de sensibilització envers la lgtbiq+fòbia a l’esport, 
amb la participació dels clubs esportius.  

 Nombre d’accions realitzades. 
 Nombre d’entitats esportives implicades.  
 Nombre de participants, per gènere.  
 Grau de satisfacció participants, per gènere.  

 X  X 
Esports 
Igualtat 
Joventut 

A.4.5 
 Vetllar per l’establiment d’un punt d’atenció a la salut sexual 

a la comarca a través del Consell Comarcal. 
  Document de petició del servei al Consell Comarcal. 

 X X X 
Salut  

Igualtat 
Joventut 
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Taula. 4.1. Accions recomanades    
CODI ACCIONS 
A.4.6  Xerrades de promoció de l’esport entre les dones adolescents, en col·laboració amb clubs esportius i agents educatius.  

A.4.7  Accions de sensibilització sobre els drets sexuals i reproductius de les dones lesbianes, bisexuals, trans* i heterosexuals.  
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4.5. CULTURA I COMUNICACIÓ  

 

La cultura, com a reflex dels imaginaris col·lectius, reprodueix una imaginari androcèntric i 
promociona un model cultural masculinitzat i heteronormatiu, basat en una lògica de mercat 
capitalista, tant pel que fa a la producció, creació, distribució i/o consum dels béns culturals de 
tot tipus. Tot plegat ha contribuït a perpetuar els rols i estereotips de gènere enlloc de 
transformar-los.  

Pel que fa la comunicació, les desigualtats de gènere es fan evidents a través dels mitjans de 
comunicació, en la invisibilització i la baixa presència de dones, en l’ús sexista del llenguatge o 
en una menor cobertura periodística de les activitats protagonitzades per dones. A les notícies, 
les dones també són menys presents en el rol de presentació d’un programa, signant columnes 
d’opinió, com a tertulianes, i quan apareixen als mitjans audiovisuals tenen menys temps de 
paraula, sovint quan en són protagonistes es tracta de temàtiques inscrites en l’àmbit privat. 
 

4.5.1.  Diagnosi:   

L’Ajuntament de la Pobla de Segur compta amb una Regidoria d’Educació i Cultura. El municipi promou una 
producció cultural relativament àmplia. Actualment, els diferents equipaments culturals 
municipals són:  

> Biblioteca municipal. 

> Edifici polivalent Raiers-2 

> El Jardí dels llibres 

> Molí de l’Oli: Sala d’actes, presentacions, projeccions de cinema, etc. 

> Sala Anna Maria Janer: Sala polivalent en la que es realitzen classes de música, espectacles, 
projeccions, etc.  

> La Serradora: Espai en construcció que es destinarà a actes multitudinaris de tot tipus.  

A més al municipi hi ha l'Espai Jove del Casal Cívic, el Telecentre i Lo Niu d'idees (Espai de 
coworking), que depenen de la Regidoria de Joventut. També es fan activitats culturals al Centre 
de dia i a la Residència Municipal, dependents de la Regidoria de Salut.   

Per la seva part, la Regidoria de Comunicació ho és també de Joventut, Tecnologia i Informació. 
Com s’ha comentat anteriorment, a l’Ajuntament hi ha una figura tècnica compartida entre les 
àrees de joventut, comunicació, festes i cultura que fa tasques de diversos àmbits. Des de la 
Regidoria de Comunicació es coordinen els següents mitjans de comunicació: 

> La revista poblatana Roques Roies. 

> Les xarxes socials de l’Ajuntament de La Pobla de Segur.  
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> La web de l’Ajuntament.  

A escala local no es disposa de dades quantitatives sobre la situació de les dones i les 
persones LGBTIQ+ de la Pobla de Segur en l’àmbit de la cultura i la comunicació. Així, aquest 
apartat es basarà en l’anàlisi, a través de la perspectiva de gènere i LGBTIQ+, de la gestió i 
producció cultural del municipi, partint de la informació recollida amb la documentació analitzada, 
a les entrevistes, el grup participatiu i les diagnosis esmentades. 

De la diagnosi se n’extreu que la Pobla de Segur no hauria fet una aposta expressa per la 
promoció d’una cultura amb perspectiva de gènere i LGBTIQ+, si bé hi ha la percepció que sí 
que s’han introduït moltes activitats que inclouen una mirada més igualitària. Es fa referència, per 
exemple, al cicle de concerts a la fresa d'estiu, en els que la relació entre homes/dones músics 
que es contracten és positiva pel que fa a les dones. També s’han realitzat espectacles infantils, 
conta-contes, monòlegs, concerts, etc. que fomenten valors igualitaris i feministes.  

Tot i això, es considera que dues de les tradicions culturals més representatives del municipi, 
com són les Falles i la Diada dels Raiers, segueixen reproduint els estereotips de gènere 
tradicionals i fomentant una visió esbiaixada del gènere i dels rols assignats a dones i homes. 
Entre d’altres, es considera que la polèmica i debat generats per la voluntat de les dones de baixar 
les falles l’any 2018 i el sotmetre a votació aquesta decisió és un clar exemple de falta de 
conscienciació pel que fa al rol de la dona a l’espai públic i la cultura. A més, que es permeti la 
participació de les dones no implica que els missatges i rols que es transmeten o les dinàmiques 
dels esdeveniments no continguin una forta càrrega de gènere. Això no vol dir que s’hagi d’acabar 
amb les tradicions, sinó que és necessari canviar la mirada i vetllar per unes tradicions inclusives, 
tant pel que fa al gènere com també a altres eixos d’opressió. 

També es percep un biaix de gènere pel que fa als grups musicals contractats per festes, en què 
les dones acostumen a ser cantants i ballarines i els homes músics i tècnics, així com en els 
missatges que difonen. En aquest sentit, el document “Licitació festes 2022” incorpora 
recomanacions pel que fa a la paritat dels grups de música i DJs i preferència en cas d’empat per 
“les empreses que acreditin l’adopció de mesures encaminades a evitar les discriminacions 
laborals i a assolir la igualtat o la conciliació laboral i personal i familiar de les persones adscrites 
a l’execució del contracte”. 

Així mateix, s’evidencia cert desconeixement sobre la idea de cultura amb perspectiva de gènere 
i LGBTIQ+ per part d’algunes persones participants. El fet que s’incloguin activitats per les dones 
o que siguin “obertes a tothom” ja es considera que s’està incorporant la mirada de gènere i 
LGBTIQ+ en l’àmbit cultural. Per tant, es torna a fer evident que és necessari un treball de 
sensibilització no només amb la ciutadania, sinó també amb els i les responsables polítics i 
tècnics que dissenyen, elaboren i implementen activitats. A les entrevistes es mostra una voluntat 
per incorporar aquesta perspectiva, tot i que com cal formació i una guia clara a seguir. 

Quant a la participació en la cultura, tot i l’absència de dades quantitatives desglossades per sexe, 
a les entrevistes i al grup participatiu es destaca que cal treballar per a augmentar la participació 
i millorar l’accessibilitat de les activitats culturals, ja que s’observa un important biaix de gènere, 
classe i origen en el públic que hi assisteix. Es destaca que les persones d’origen estranger 
residents a la Pobla de Segur no acostumen a participar de les activitats i esdeveniments culturals, 
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el que planteja diversos reptes pel que fa al treball inclusiu del municipi. Així mateix, cal reforçar 
el rol de les dones com a creadores i productores de cultura: es destaca la masculinització del 
lideratge dels projectes artístics i culturals que es programen, davant d’una marcada feminització 
del públic que hi participa.  

Pel que fa a l’àmbit de la comunicació, les activitats que es realitzen des de l’Ajuntament es 
difonen a través de la web i les xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram). També s’enganxen 
cartells físics a l’Ajuntament i a determinats llocs del poble. No obstant, relacionat amb la baixa 
participació a les activitats culturals, es considera que la comunicació no és efectiva i es fan 
propostes per incorporar altres estratègies comunicatives.  

En la mateixa línia que en l’àmbit de la cultura (i la resta), a les entrevistes es destaca que hi ha 
voluntat perquè el llenguatge, les imatges i els continguts de les comunicacions de l’Ajuntament 
siguin inclusives des de la perspectiva de gènere i LGBTIQ+, si bé s’observa que sovint depenen 
del grau de sensibilització de qui les realitza i es detecta la necessitat d’oferir una formació al 
personal tècnic i polític i de dotar d’eines i directrius per a aplicar la perspectiva de gènere en 
la comunicació. Tenint en compte que el personal tècnic i/o polític de cada àrea és qui s’encarrega 
de promocionar i difondre les seves activitats, seria interessant que aquestes directrius existissin. 
En aquest sentit, es comenta que s’ha fet difusió entre el personal de l’Ajuntament d’una guia 
elaborada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà sobre llenguatge no sexista, tot i que no la coneix 
tothom i l’ús que se’n fa és relatiu. 

Finalment, es posa de manifest la necessitat d’una figura amb els coneixements suficients per 
poder revisar els materials de l’Ajuntament en clau de gènere, com per exemple la figura tècnica 
d’igualtat o anàloga.  

Així, en l’àmbit de la cultura s’observa la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere i 
LGBTIQ+, especialment pel que fa als rols i repartiment de tasques entre homes i dones en les 
tradicions culturals i populars i a la participació en les activitats. En l’àmbit de la comunicació 
seria convenient que el personal tècnic i polític de l’Ajuntament tingués nocions bàsiques sobre 
comunicació inclusiva i que hi hagués unes directrius comunes al respecte.  

 

4.5.2. Pla d’acció    
 
A continuació, es mostren les accions a desenvolupar en l’àmbit 5: “Cultura i comunicació”, d’acord 
als resultats de la diagnosi anterior. La Taula 5 inclou les accions aprovades en aquest Pla, mentre 
que la taula 5.1. inclou accions recomanades a incorporar en les futures revisions.
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Taula 5. Actuació en l’àmbit de la cultura i la comunicació     
ÀMBIT CULTURA I COMUNICACIÓ 

Objectiu 
general 

Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ en l’àmbit de la cultura i la comunicació local. 

Objectius 
específics  

• Potenciar la paritat i el compromís amb la igualtat de gènere i la diversitat sexual i de gènere a través de la programació d’actes culturals.  
• Garantir una comunicació local amb perspectiva de gènere i LGBTIQ+ inclusiva i no heterosexista.   

CODI ACCIONS INDICADORS 
CALENDARI DEPARTAMENT 

RESPONSABLE 22 23 24 25 

A.5.1 → Promoció de la igualtat i diversitat sexual i de gènere en la 
programació cultural.  

 Nombre d’actes en què es visibilitza la igualtat i la 
diversitat sexual i de gènere.  

 Nombre d’assistents, per gènere.  

 
X X X 

Cultura 
Festes 

Igualtat 

A.5.2 → Ampliació  del fons bibliogràfic sobre gènere, feminismes i 
LGBTIQ+ de la biblioteca municipal i creació del racó lila sobre 
gènere, feminismes i LGBTIQ+ a la biblioteca municipal. 

 Nombre de nous materials adquirits. 

X  X  
Igualtat 
Joventut 
Educació 

A.5.3 → Promoció de la paritat de gènere en la programació cultural.   Percentatge d’actes (espectacles, exposicions, 
xerrades...) dirigits per dones.  

 Percentatge d’actes en què hi participen dones.  
 Nombre d’assistents, per gènere.  

 

X X X 
Cultura  
Festes 

Igualtat 

A.5.4 → Visibilització de dones i persones LGBTIQ+ destacades en la 
història del municipi. 

 Nombre d’accions anuals de visibilització i tipologia.  
 Àmbits on s’inscriuen les persones visibilitzades 

(cultura, esport, pagesia, salut, enginyeria, educació...)  
X X X X 

Cultura 
Igualtat 

A.5.5 → Difusió de la guia elaborada pel Consell Comarcal sobre 
comunicació no sexista entre el personal de l’Ajuntament i les 
empreses del municipi.  

 Nombre d’accions de difusió.  
X  X  Comunicació 

Taula 5.1. Accions recomanades   
CODI ACCIONS 

A.5.6  Foment d’una visió menys estereotipada dels rols de gènere en les tradicions culturals del municipi i visibilització de les dones en rols culturals tradicionalment 
masculinitzats. 
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4.6. TREBALLS I USOS DEL TEMPS  

 
L’àmbit del mercat laboral, on es desenvolupen les feines que generen salari, presenta indicadors 
que mostren xifres estables pel que fa a la desigualtat de gènere, podent parlar de desigualtats 
estructurals. Els motius són el manteniment dels estereotips de gènere  i la diferent atribució de 
rols segons el sistema binari de gènere, que situa sobre les dones la responsabilitat de les feines 
que no generen salari (inscrites en el treball domèstic i de cures), mentre que per als homes es 
reserva el rol de treballar al mercat laboral, on s’hi desenvolupen feines per les quals s’obté un 
salari, essent font de reconeixement i estatus social. Aquesta distribució binària de rols s’anomena 
“divisió sexual del treball”. 
 
Tot i que tant dones com homes participen al mercat laboral, aquest no escapa dels estereotips 
de gènere, de manera que existeixen ocupacions feminitzades amb salaris inferiors i ocupacions 
masculinitzades amb salaris superiors. El fenomen del sostre de vidre, del terra enganxifós així 
com la segregació ocupacional horitzontal i vertical són els conceptes que expliquen, en part, una 
bretxa salarial que es mostra contínua en el temps.    
 
Cal parlar de treballs -en plural- per visibilitzar totes les feines necessàries per al sosteniment de 
la vida: les remunerades (inscrites al mercat laboral) i les no remunerades, inscrites en el treball 
de cures cap a persones dependents (infants o grans) i el treball domèstic de manteniment de 
la llar i les persones que l’habiten. Aquest últim recau majoritàriament sobre les dones, tal com 
mostren les dades oficials: mentre les dones dediquen 4 hores diàries de mitjana al treball de 
cures, els homes hi dediquen la meitat del temps: 2 hores (INE, 2015).   
 
Aquesta atribució de les feines no remunerades sobre les dones genera una desigualtat en la 
disponibilitat del temps i dels seus usos, el que fa necessari parlar d’usos del temps i evidenciar 
les desigualtats entre dones i homes respecte la dedicació a: temps d’oci, temps de treball 
domèstic i de cures i temps de treball remunerat,. Aquesta desigualtat té nombroses implicacions 
sobre les condicions de vida de les dones.  
 

4.6.1. Diagnosi   

L’Ajuntament de la Pobla de Segur disposa de la Regidoria de Promoció econòmica i 
Participació ciutadana, que gestiona àmbits com el de la indústria, el turisme o el comerç. A 
continuació s’analitzen algunes dades del municipi relacionades amb les feines i els usos del 
temps des d’una mirada feminista; és a dir, més enllà d’un enfocament productivista i androcèntric 
tradicional, s’inclouran qüestions relacionades amb la feina remunerada (formal i informal) i la 
feina no remunerada de cures. 

El municipi no compta amb cap servei d’orientació laboral o similar i les dades disponibles sobre 
la relació entre la població i el mercat laboral i/o el treball domèstic i de cures són molt escasses. 
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A banda del SOC6 i la figura tècnica de Referent d’Ocupació Juvenil, tampoc hi ha un servei 
d’orientació a nivell comarcal. És per això que les dades s’extreuen de l’IDESCAT i que no totes 
estan actualitzades, tot i que sí es pot intuir una tendència general.  

> Al llarg del 2021, el 67,29% dels homes en edat de treballar (16-64 anys) estaven en situació 
d’afiliació a la seguretat social, mentre que en el cas de les dones aquesta xifra era 
del 64,28%, (IDESCAT, 2021).  És a dir, tot i que la diferència no és alta hi ha més dones 
en edat de treballar que no estan actives, ja sigui perquè es dediquen a les tasques 
domèstiques i de cura no remunerades o perquè treballen en l’economia submergida. 

> La taxa d’atur femení és lleugerament superior a la masculina. De mitjana, el 2021 a la 
Pobla de Segur es va registrar un 76,7% d’homes en situació d’atur, mentre que en el cas 
de les dones es va registrar un 77,8% (IDESCAT, 2021).  

> A la Pobla de Segur, el sector serveis predomina en l’estructura econòmica (62,19%), 
concentrant la major part de la població ocupada i la taxa de contractació del municipi. 
Després del sector serveis, s’hi situen de lluny la indústria (16,71%), la construcció (17,44%) 
i l’ agricultura (4,57%) (IDESCAT, 2001). 

> Així mateix, i pel que fa a la segregació horitzontal, mentre que en el sector serveis les 
dones estan sobrerepresentades, en els sectors industrials de construcció i agricultura 
estan subrepresentades (IDESCAT, 2001). No es disposa de dades locals sobre segregació 
vertical (accés de dones i homes a càrrecs de responsabilitat), tot i que si ens fixem en 
els “Empresaris amb personal assalariat”, hi consten un total de 114 homes i només 46 
dones (IDESCAT, 2001).  

> Al mateix temps, d’acord amb les dades de l’IDESCAT (2011) a la Pobla de Segur, més 
dones majors de 16 anys assumien feines no remunerades tals com encarregar-se de 
la major part de tasques domèstiques de la llar (1069 dones davant 469 homes), cuidar 
una persona amb problemes de salut (201 dones i 149 homes) o cuidar un menor de 15 
anys (265 dones davant 240 homes). També es posa de manifest que 597 homes no 
realitzen cap tasca a la pròpia llar, front les 268 dones que no ho fan.  

De les entrevistes i grup participatiu se n’extreu una percepció generalitzada en consonància amb 
les dades: es considera que la segregació horitzontal és una realitat al municipi, així com la bretxa 
salarial i el sostre de vidre. Es posa sobre la taula que la responsabilitat sobre les tasques 
domèstiques i de cura segueix recaient majoritàriament sobre les dones, el que dificulta la 
conciliació laboral i familiar i, entre moltes d’altres coses, contribueix a la feminització del treball 
remunerat temporal i precaritzat. En aquest sentit, es fa especial èmfasi en les dificultats afegides 
que tenen les dones migrades per accedir a llocs de treball qualificats i no vinculats a la neteja o 
la cura i atenció de persones. 

A més, es fa referència a l’assetjament sexual o comentaris sexistes que sovint són presents a 
l’entorn laboral (en major o menor mesura en funció del tipus d’entorn laboral) i que 

 
6 Servei públic d’Ocupació de Catalunya. 
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majoritàriament han de patir les dones, així com a les bromes o comentaris per raó d’identitat, 
expressió de gènere i/o orientació sexual que es fan sobre les persones LGTBIQ+. 

D’altra banda, no existeixen dades locals pel que fa a la situació laboral de les persones 
LGBTIQ+ de la Pobla de Segur. Per tant, les qüestions relatives al col·lectiu LGBTIQ+ i el món 
laboral es basaran únicament en les entrevistes i el grup participatiu.  

En quant a les principals dificultats que poden trobar les persones LGBTIQ+ en l’accés i 
permanència al mercat de treball, destaca la percepció generalitzada que sovint, les persones 
LGBTIQ+ no poden expressar lliurement la seva orientació sexual i/o identitat de gènere a la feina. 
També es considera que hi ha diferències dins el col·lectiu, i que per exemple a les dones trans* i 
altres identitats o expressions de gènere dissidents tenen més dificultats per trobar feina.  
 
Com a conclusió, es posa de manifest l’existència d’una major precarització laboral de les 
dones, especialment les més vulnerabilitzades, com ara les dones racialitzades o les dones trans*. 
Això assenyala la necessitat de desplegar programes locals que afavoreixin l’accés i 
permanència de les dones al mercat de treball en condicions d’igualtat. Els estereotips i prejudicis 
presents a la societat i mercat laboral apunten també a la necessitat de continuar sensibilitzant 
la ciutadania per tal d’assolir la igualtat efectiva de les dones i les persones LGBTIQ+ pel que fa 
a l’accés i a la permanència al mercat de treball i per a la creació d’espais de treball segurs. 
 

4.6.2. Pla d’acció   
 
A continuació es mostren les accions a desenvolupar en l’àmbit 6 “Treballs i usos dels temps”, 
d’acord amb els resultats de la diagnosi anterior. La Taula 6 inclou les accions aprovades en aquest 
Pla, mentre que la taula 6.1. inclou accions recomanades a incorporar en les futures revisions. 
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Taula 6. Actuació en l’àmbit dels treballs i usos del temps   
ÀMBIT   TREBALLS I USOS DEL TEMPS    
Objectiu 
general 

Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ als treballs i usos del temps dels i les ciutadanes de La Pobla de Segur.  

Objectius 
específics  

• Fomentar la corresponsabilitat i el repartiment equitatiu de les cures per millorar la qualitat de vida de les persones que fan aquestes 
tasques. 

• Potenciar que les empreses incorporin un compromís amb la igualtat de gènere i la diversitat sexual i de gènere.  

CODI ACCIONS INDICADORS 
CALENDARI DEPARTAMENT 

RESPONSABLE 22 23 24 25 

A.6.1 → Accions de sensibilització per a fomentar la corresponsabilitat 
i la implicació dels homes en l’àmbit familiar.  

 Nombre d’accions de sensibilització.  
 Nombre de participants a les accions, per gènere.  
 Grau de satisfacció de les persones participants.  
 Material elaborat.  

 

X X X 

Promoció 
econòmica 

Igualtat 
Cohesió social 

A.6.2 → Sensibilització de les empreses locals sobre la importància 
d’aplicar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+. 

 Nombre d’empreses beneficiàries. 
 Nombre d’accions realitzades.   

 
X  X 

Promoció 
econòmica 

Igualtat 

 
Taula 6.1. Accions recomanades   

CODI ACCIONS 

A.6.3  Accions de sensibilització per trencar mites al voltant de la divisió sexual del treball i dels rols de gènere.  
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4.7. LIDERATGE I PARTICIPACIÓ  

La participació ciutadana és un dret fonamental de la ciutadania que les administracions locals 
han de poder garantir en favor de l’impuls de les polítiques públiques. Per tal de desenvolupar 
polítiques que responguin a les necessitats pràctiques i estratègiques de les dones i les persones 
LGBTIQ+ és imprescindible, d’acord amb l’article 18.1 de la Llei 17/2017 de 15 de juliol d’Igualtat 
efectiva de dones i homes, la participació de grups de dones i entitats feministes i LGBTIQ+ en el 
disseny, execució i avaluació del conjunt de l’actuació municipal, d’acord al principi del gender 
mainstreaming (transversalització de gènere). Això és especialment rellevant en el cas de les 
dones, ja que la seva participació en els espais públics ha estat tradicionalment invisibilitzada, 
boicotejada i/o vetada, essent considerada un privilegi exclusivament masculí.  

Altre cop, els rols assignats a dones i homes segons la divisió sexual laboral que distribueix feines 
de forma segregada i estereotipada, construeix alhora un imaginari social en el qual l’espai públic 
“no pertany” a les dones. I és en aquest imaginari social on es normalitza la menor presència de 
dones en els espais de decisió d’empreses, en la política, en els mitjans de comunicació i en tots 
aquells espais socials inscrits en l’esfera pública del món social.    

4.7.1. Diagnosi   

Com s’ha comentat en l’apartat anterior, l’Ajuntament de la Pobla de Segur compta amb una 
Regidoria de Promoció econòmica i Participació ciutadana. El municipi té un teixit associatiu 
relativament ampli i divers. Actualment, compta amb més de 30 entitats inscrites al Registre 
Municipal d’Entitats. A nivell municipal existeix una associació de dones i a nivell comarcal també 
hi ha una associació LGBTIQ+ i un col·lectiu de dones feministes amb representació a la Pobla de 
Segur. Així mateix, no existeix una Taula Municipal de Gènere i LGBTIQ+ o un espai que impulsi 
les polítiques de gènere i LGBTIQ+ al municipi de forma coordinada amb la participació de tots 
els agents locals. Tot i això, el Pla comarcal de polítiques de gènere i LGTBI del Pallars Jussà (2021) 
preveu, en el seu pla d’acció, la creació d’una taula de gènere i LGTBIQ+ a la comarca. 

A priori, el Reglament de Participació Ciutadana (Ajuntament de la Pobla de Segur, 2019) no 
incorpora la perspectiva de gènere i LGBTIQ+, tot i que sí esmenta que s’ha de procurar “l’aplicació 
dels principis d’igualtat i no discriminació en la selecció dels col·lectius específics a convocar i dins 
d’aquests”. Tampoc existeixen dades locals ni estudis previs sobre lideratge i participació de 
les dones i el col·lectiu LGBTIQ+ al municipi. Per tant, l’anàlisi es basarà en els resultats de les 
entrevistes, del grup participatiu i de les diagnosis anteriorment citades.  

La diagnosi ha assenyalat que el grau de participació social de les dones al municipi ha 
augmentat en els darrers anys, tot i que segueix sent menor i sovint està força condicionat. Els 
mandats i rols tradicionalment associats a la masculinitat i a la feminitat segueixen marcant la 
participació d’homes i dones en les entitats, així com el repartiment de càrrecs i tasques a 
desenvolupar. És a dir, hi ha un biaix de gènere en el grau de participació a les entitats, en el 
tipus d’entitats en les que es participa i en el repartiment de càrrecs, rols i tasques dins 
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d’aquestes. L’anàlisi documental (Composició de les juntes directives de les entitats del municipi, 
2022) va en la mateixa línia: mentre que les dones es troben subrepresentades en entitats 
associades a la masculinitat hegemònica (esportives, recreatives i culturals/tradicionals), aquestes 
es troben sobrerepresentades en entitats associades a la feminitat hegemònica (educatives, de 
cures i culturals/musicals). A més, es pot comprovar que la majoria de presidències i 
vicepresidències a les entitats són ocupades per homes (67,8% i 62,5 % respectivament), mentre 
que les secretaries estan majoritàriament feminitzades (64,5% de dones). Per tant, les dades també 
recolzarien allò extret dels grups participatius i entrevistes, que els homes segueixen ocupant 
majoritàriament els llocs de responsabilitat, poder i presa de decisions dins les entitats.  

Així mateix, pel que fa a la participació política, es destaca la paritat homes-dones entre els 
càrrecs electes (a l’equip de govern hi ha 4 regidors i 3 regidores), si bé al conjunt del ple municipal 
hi ha 8 homes i 3 dones. Es fa referència a que el personal administratiu de l’Ajuntament està 
format majoritàriament per dones, mentre que a la brigada municipal només hi ha homes. També 
es posa de manifest que, si es té en compte quines són les regidories encapçalades per dones i 
homes, es pot veure novament un lleuger biaix de gènere tant en l’àmbit de la regidoria com 
en el pes que té dins l’ens i en la política municipal.  

En aquest sentit, al grup participatiu i a les entrevistes sorgeix una idea rellevant pel que fa a les 
mesures paritàries. Tot i que aquestes es consideren necessàries donada la situació de 
desavantatge de la que parteixen les dones tradicionalment i dels mecanismes que dificulten el 
seu accés a llocs de prestigi o poder, també es fa referència a la dificultat que suposa complir-les 
en el medi rural, territori amb poca població. A més, es comenta que la paritat o inclusió de les 
dones a la política no assegura que es facin polítiques amb perspectiva de gènere, el que torna a 
posar de manifest la necessitat d’un treball preventiu continu amb la població en general i les 
persones al capdavant d’entitats, institucions, empreses privades, etc.   

Respecte al grau de participació de les persones LGBTIQ+ a la política local, les persones 
entrevistades i participants assenyalen que va en la mateixa direcció i que aquesta és més aviat 
escassa. És a dir, hi ha poques persones LGTBIQ+ que, obertament, formin part d’un col·lectiu i/o 
estiguin posades en política local. Això assenyalaria la necessitat de seguir treballant per 
visibilitzar el col·lectiu LGBTIQ+ al municipi i per desmuntar mites i prejudicis al respecte.  

Finalment, es fa esment de la llibertat de mobilitat de les dones per l’espai públic. S’ha de dir 
que tot i les problemàtiques detectades al respecte a la diagnosi del Protocol de violències sexuals 
(2020) i a pesar que els documents mostren que des de l’àrea de serveis tècnics o urbanisme no 
es té en compte explícitament la perspectiva de gènere, sí que és cert que darrerament s’han dut 
a terme actuacions concretes de millora de la via pública que hi repercuteixen de manera positiva, 
com per exemple la diversificació d’espais, la millora de l’accessibilitat i les connexions a la via 
pública, etc.  

No obstant, documents com el buidatge del taller “Gènere i territori” (Coop d’Era, 2022) tornen a 
treure a la llum diverses problemàtiques existents al municipi que cal abordar des d’una mirada 
feminista i interseccional. És el cas de la manca d’espais adaptats a diverses condicions 
meteorològiques, la falta d’espais percebuts com a segurs o la difícil accessibilitat a molts espais. 
Els desplaçaments a altres municipis a causa de la centralització dels serveis o la manca de 
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transport públic que cobreixi les necessitats són altres problemàtiques del territori que ja han 
estat esmentades. Per tant, la diagnosi i documents analitzats tornen a posar en evidència que 
resulta necessari seguir treballant per transversalitzar la perspectiva de gènere al conjunt de 
la política municipal. 

 
Així, tot i que es percep una elevada participació social de les dones i creixent en la política local, 
es segueix detectant una participació esbiaixada i marcada pels rols i mandats de gènere, pel que 
és necessari treballar en la sensibilització de la població per trencar amb mites i estereotips 
existents. D’altra banda, cal seguir treballant per visibilitzar el col·lectiu LGTBIQ+ al municipi. Així 
mateix, mancaria un espai de coordinació de les polítiques locals de gènere i LGBTIQ+ amb 
tots els agents locals.  
 

4.7.2. Pla d’acció    

A continuació, es mostren les accions a desenvolupar en l’àmbit 7: “Lideratge i participació”, 
d’acord als resultats de la diagnosi anterior. La Taula 7 inclou les accions aprovades en aquest Pla, 
mentre que la taula 7.1. inclou accions recomanades a incorporar en les futures revisions.   
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Taula 7. Actuació en l’àmbit lideratge i participació    
ÀMBIT   LIDERATGE I PARTICIPACIÓ    

Objectiu 
general 

   Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a l’àmbit de la participació local.  

Objectius 
específics  

• Promoure l’apoderament de les dones i les persones LGBTIQ+ en l’àmbit públic a través de la participació, la presa de decisions i 
l’autoorganització.  

• Fomentar la incorporació de la perspectiva de gènere en els espais de participació, tant a nivell associatiu com institucional.  

CODI ACCIONS INDICADORS 
CALENDARI DEPARTAMENT 

RESPONSABLE 22 23 24 25 

A.7.1 → Impuls i suport als grups de dones, entitats feministes i entitats 
LGBTIQ+ del municipi.  

 Nombre de grups de dones, entitats feministes i 
LGBTIQ+ al municipi.  

 Nombre d’assessoraments realitzats des de la 
Regidoria.  

 Nombre d’accions realitzades amb el suport de la 
Regidoria. 

X X X X 

Participació 
ciutadana 

Cohesió social 
Igualtat 

A.7.2 → Participació a la Taula Comarcal sobre Gènere, Feminismes i 
LGBTIQ+ que preveu el Pla comarcal.  

 Nombre de trobades de la Taula.  
 Persones participants a la Taula, per gènere.  
 Nombre i nom d’entitats participants a la Taula.  
 Nombre d’accions realitzades per la Taula.  

 X X X 

Participació 
ciutadana 

Cultura 
Igualtat 

 
Taula 7.1. Accions recomanades   

CODI ACCIONS 

A.7.3  Foment de la visibilitat de dones lesbianes, bisexuals i trans* en els espais de participació ciutadana.  

A.7.4  Formació a les entitats sobre perspectiva de gènere i LGBTIQ+ en la seva organització interna i en els programes i serveis que ofereixen. 
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4.8. DIVERSITAT I INTERSECCIONALITAT  

 
Aquest darrer àmbit parteix de la necessitat d’aplicar una perspectiva interseccional en l’anàlisi 
de les desigualtats socials. Aquesta perspectiva té en compte que el gènere no és l’únic eix 
d’opressió o discriminació existent a la nostra societat. N’hi ha d’altres com l’ètnia, cultura o país 
d’origen, la classe socioeconòmica, l’edat, la diversitat funcional, etc. Aquests eixos interseccionen 
i travessen les persones, creant formes de discriminació i experiències específiques segons la 
posició a l’estructura social. Tenir-ho en compte resulta clau a l’hora d’abordar d’una manera 
efectiva el fenomen de la igualtat i diversitat de gènere i sexual, així com el de la violència masclista 
i lgtbiq+fòbica.  

4.8.1. Diagnosi  
 

Tot i no haver-hi dades a nivell municipal al respecte, al llarg de les entrevistes i els grups 
participatius s’han identificat diversos col·lectius que es trobarien en una situació de 
vulnerabilització a la Pobla de Segur, com podrien ser les persones migrades (en concret les dones 
racialitzades) i les persones grans. Resulta important aclarir que la situació de vulnerabilitat que 
pateixen no es deu a característiques intrínseques d’aquests col·lectius, sinó més aviat a factors 
estructurals de discriminació. També cal remarcar que la present identificació òbviament no 
exclou l’existència d’altres col·lectius al municipi en situació de vulnerabilitat, com seria el cas de 
les persones amb diversitat funcional o d’altres.  

Així, el municipi de la Pobla de Segur compta amb uns índex de població estrangera superiors a 
la mitjana comarcal i catalana i una taxa d’envelliment de les més elevades del país. Seguint el 
projecte municipal Treball als barris (2021), l’any 2020 la població de nacionalitat estrangera al 
municipi suposava 19% del total, a la comarca el 14% i a Catalunya el 16%. Així mateix, l’any 2020 
la població al municipi major de 65 anys representava el 26% del total, mentre que la mitjana 
catalana era del 19%.  

Pel que fa als índex d’envelliment, es constata que la Pobla de Segur compta amb una elevada 
proporció de persones en situació de dependència. El fet que l’esperança de vida sigui més 
elevada en les dones fa que, contràriament a les lògiques dels altres grups d’edat, la població 
major de 65 anys es feminitzi a mesura que augmenta la franja d’edat. En aquest sentit, el municipi 
disposa d’una residència per a gent gran (Nostra Senyora de Ribera), que és de titularitat 
municipal i està gestionada des de la Regidoria de Salut, Cohesió Social, Igualtat i Residència. 
També està a punt de realitzar-se la reobertura del Centre de Dia, que va haver de tancar per la 
pandèmia i que s’ha reinstal·lat fora del recinte de la residència.  

D’entre les problemàtiques específiques que pateixen les dones grans es destaca la situació 
de vulnerabilitat o pobresa fruit de les desigualtats econòmiques i laborals (bretxa salarial, feines 
temporals, treball de cures i domèstic, maternitat...). També són persones que poden patir un 
major risc de violència (masclista, familiar...) i que disposen de menys recursos o eines per trencar 
amb relacions abusives. De les entrevistes se n’extreu que els serveis d’atenció (SIAD) sovint es 
detecta que les dones grans tenen dificultats afegides a l’hora de trencar amb les violències que 
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pateixen. A més, la diversitat sexual i de gènere a l’etapa de la vellesa es troba encara més 
invisibilitzada i considerada tabú, el que dificulta la vivència d’una sexualitat o expressió lliures per 
les persones grans.  

Així, el grau de sensibilització i formació en perspectiva de gènere del personal cuidador i 
sociosanitari de la residència i del centre de dia podria ser un dels punts clau a l’hora de millorar 
l’atenció amb perspectiva de gènere i LGTBIQ+ que es procura a les persones grans del municipi. 
També és destacable que des de l’Ajuntament hi ha en marxa un projecte anual gratuït de reforç 
escolar per a alumnat en risc d’exclusió social i també s’han fet activitats intergeneracionals 
entre alumnat i persones grans del municipi.  

D’altra banda, pel que fa a la població provinent de fora de l’estat espanyol l’any 2021, segons 
dades de l’IDESCAT, era d’un 18,36%. Bona part d’aquesta població és d’origen africà (8% del 
total), principalment del Marroc, seguida de la d’origen europeu (5,15% del total) i la d’origen 
llatinoamericà (5,11% del total). D’entre les persones provinents del nord d’Àfrica, hi ha gairebé el 
doble d’homes que de dones, mentre que en la resta de categories la proporció és bastant similar. 

Amb la diagnosi es posa de manifest que socialment segueixen presents tot un conjunt 
d’estereotips i prejudicis entorn a les persones migrades, que fa que se les encaselli en un mateix 
grup sense tenir en compte l’heterogeneïtat i diversitat que hi ha dins d’aquests col·lectius. 
Aquests estereotips i prejudicis són encara més marcats pel que fa a les dones, el que accentua 
situacions d’exclusió i marginació. Això, afegit a les pròpies desigualtats de la cultura d’origen, fa 
que les dones migrades pateixin formes de discriminació directa i indirecta específiques. A més, 
la barrera lingüística sovint dificulta i limita les oportunitats de participació i accés d’aquestes 
persones en àmbits com el de la cultura, el polític, l’educatiu o el del treball remunerat. En 
referència a aquest últim, a l’apartat de “Treballs i usos del temps” (8.6) s’ha posat de manifest 
que les dones migrades tendeixen a ocupar llocs de treball més precaris i irregulars, sovint 
vinculats als rols de gènere tradicional: la cura i atenció de persones i la neteja.  

Dins del col·lectiu de dones migrades, hi ha la percepció que les dones musulmanes i 
llatinoamericanes són col·lectius especialment vulnerabilitzats, tot i que les dinàmiques 
d’exclusió o opressió (marginació/sexualització) cap a elles són diferents. Cal dir que no s’ha 
aconseguit la participació de cap persona del municipi pertanyent als col·lectius esmentats que 
contrasti aquestes percepcions, tot i que la bibliografia existent al respecte avala les conclusions 
extretes.  

Per acabar, remarquem una idea que s’ha anat recollint al llarg de les entrevistes i grups 
participatius: la tendència d’exclusió o no participació de les persones d’origen estranger i/o amb 
diversitat funcional a les activitats i espais municipals, com per exemple esdeveniments culturals, 
entitats del municipi, activitats esportives, etc. Es tracta d’una exclusió que té a veure, com hem 
apuntat, amb dinàmiques socials, culturals i religioses diverses. És per això que cal treballar per 
incloure les persones nouvingudes (o d’origen estranger) en la vida social del municipi, així com 
vetllar perquè les activitats que s’hi realitzen siguin inclusives i accessibles a tothom.  
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Per tant, la diagnosi ha posat de manifest la necessitat de treballar per incorporar la perspectiva 
de gènere i LGBTIQ+ i fer-ho des d’una mirada interseccional, atenent als col·lectius més 
vulnerabilitzats al municipi. En referència a les persones grans, és convenient un treball de 
sensibilització i capacitació del personal de la residència municipal i del centre de dia. Pel 
que fa als col·lectius de persones migrades, en especial les dones, es fa necessari treballar en la 
prevenció des d’una perspectiva inclusiva, així com la creació d’espais de reunió, intercanvi i 
diàleg interculturals.  
 

4.8.2. Pla d’acció   
 
A continuació es mostren les accions a desenvolupar en l’àmbit 8: “Diversitat i interseccionalitat”, 
d’acord amb els resultats de la diagnosi anterior. La Taula 8 inclou les accions aprovades en aquest 
Pla i no s’incorporen accions recomanades.   
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Taula 8. Actuació en l’àmbit diversitat i interseccionalitat    
   ÀMBIT   DIVERSITAT I INTERSECCIONALITAT      
Objectiu 
general 

Incorporar la perspectiva interseccional a les polítiques d’igualtat i LGBTIQ+ i a la resta d’àmbits de l’acció municipal.  

Objectius 
específics  

• Parar especial atenció a les dinàmiques de discriminació presents al municipi i actuar amb aquells col·lectius més vulnerabilitzats.  
• Formar al personal municipal de la residència i el centre de dia per incorporar la perspectiva de gènere i LGTBIQ+ a l’atenció 

sociosanitària. 
• Promoure la inclusió de les persones procedents d’altres països en la vida cultural i social del municipi.  

Codi ACCIONS INDICADORS 
CALENDARI DEPARTAMENT 

RESPONSABLE 22 23 24 25 

A.8.1 → Accions de sensibilització a la ciutadania que incloguin una 
perspectiva interseccional per desmuntar mites i prejudicis al 
voltant dels col·lectius més vulnerabilitzats. 

 Nombre d’accions de sensibilització.  
 Nombre de participants a les accions, per gènere.  
 Grau de satisfacció del les persones participants.  
 Material elaborat. 

 

X X X 
Cohesió social 

Cultura 
Igualtat 

A.8.2 → Formació al personal sociosanitari de la residència i el centre de 
dia en prevenció de violència masclista i lgtbiq+fòbica i inclusió 
de la perspectiva de gènere en el tracte i atenció.  

 Nombre de formacions realitzades. 
 Nombre de participants, per gènere.  
 Grau de satisfacció de les persones participants. 

 
X  X 

Salut 
Igualtat 
Personal 

A.8.3 → Col·laboració amb el Consell Comarcal en l’organització 
d’activitats diverses que promoguin la inclusió de diversos 
col·lectius.  

 Nombre d’activitats realitzades. 
 Nombre de participants, per gènere.  
 Grau de satisfacció de les persones participants.  

 
X X X 

Cohesió social 
Cultura 
Igualtat 

A.8.4 → Ús de la llengua estrangera majoritària al municipi en les 
comunicacions d’activitats per fomentar una participació 
inclusiva a les activitats.  

 Nombre de comunicacions amb ús d’altres llengües. 
 Nombre de participants. 
 

 

X X X 

Comunicació 
Cohesió social 

Participació 
ciutadana 

A.8.5 → Foment d’activitats intergeneracionals entre l’escola, l’institut i 
la residència municipal de gent gran i el centre de dia.  

 Nombre d’activitats realitzades. 
 Nombre de participants, per gènere. 
 Grau de satisfacció de les persones participants. 

X X X X 
Cohesió social  

Educació 
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5. Sistema d’avaluació i seguiment 
 

Per al desenvolupament del Pla local d’Igualtat de Gènere i LGBTIQ+ (2022-2025) de l’Ajuntament 
de La Pobla de Segur és necessari establir mecanismes d’implementació, seguiment i avaluació. 
 

Aquest Pla ha de ser un instrument viu i flexible, que s’adapti a la realitat i a les necessitats del 
municipi. En aquest sentit, es podran dur a terme modificacions. És a dir, incorporacions o 
supressions en relació a algunes accions, en funció del que es valori més adient en cada avaluació 
anual. Tant per a la implementació, el seguiment, com per l’avaluació serà imprescindible la 
participació i consens de la ciutadania, les entitats, els i les tècniques municipals i els grups 
polítics. Per fer-ho possible, es constituirà una Comissió de seguiment del Pla de Gènere i 
LGBTIQ+, formada pel personal tècnic responsable de la implementació del Pla: 
 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA 
> Tècnics/es de Joventut, d’Esports i de Promoció econòmica.  
> Regidors/es referents de l’àmbit d’Igualtat, de Joventut i d’Esports. 

Es designarà una persona tècnica referent del Pla que coordinarà les reunions de la Comissió de 
Seguiment, a més de vetllar per la implementació de tot el Pla, en coordinació amb la Regidoria 
de Salut, Cohesió social, Igualtat i Residència i la Regidoria de Joventut, Tecnologies de la 
informació, Comunicació i Transparència. Aquesta figura tècnica comptarà amb formació i 
experiència en la gestió de programes sobre igualtat de gènere i LGBTIQ+. Idealment, aquesta 
figura s’hauria de cobrir amb la figura de “Dinamitzador/a local” o la de “Tècnic/a de 
Joventut” del municipi.  
 

FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT  
> Vetllar pel compliment de la implementació del Pla, preservant els objectius inicialment plantejats.   
> Avaluar les accions fetes en base als indicadors proposats.  En aquest sentit, anualment elaborarà un 

informe de valoració anual de l’estat d’execució de les accions i del grau d’acompliment del Pla.  
> Realitzar propostes de millora del Pla.  
> Validar el document de planificació anual del Pla, que incorporarà possibles propostes de millora, 

sempre garantint la coherència amb els objectius del Pla.  

L’informe de valoració i el document de planificació anuals es presentaran a l’equip de govern, 
per tal que aquest pugui fer aportacions i esmenes. La Comissió de Seguiment es reunirà de 
forma periòdica, mínim un cop l’any. 

Perquè la mirada transversal sigui possible, en l’avaluació anual del Pla caldrà la participació de 
tots els  serveis i departaments municipals, els quals seran responsables de la recopilació de 
dades en relació als indicadors d’avaluació de les accions. També s’hauran de garantir els canals 
de comunicació amb la ciutadania per poder donar a conèixer el grau d’implementació del Pla 
i la seva planificació anual.  

Els Annexos I, II i III ofereixen eines per facilitar el procés de seguiment i avaluació. 
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Annex I. Fitxes de seguiment i avaluació 
Fitxa de seguiment 1. Àmbit 1. Compromís municipal amb la igualtat de gènere  
 

Mes / Any ________  / _________ Persona responsable / Departament  ______________________  /  __________________________ 

ÀMBIT  COMPROMÍS MUNICIPAL AMB LA IGUALTAT DE GÈNERE 
Objectiu general  Assolir el compromís del consistori per a fer efectiva la incorporació de la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a la política municipal.  

Objectius 
específics  

• Dotar de l’estructura, les eines i els recursos necessaris per incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a la política 
municipal. 

• Avançar en el desenvolupament de polítiques de gènere i LGBTIQ+ al municipi.  
 
CODI 
ACCIÓ  

INDICADOR 

VALORS CALCULATS  
(nombre; sí/no; o la dada que 

correspongui) 

Grau 
d’assoliment  

(Total, parcial, 
no assolit)  22 23 24 25 

A.1.1  Nomenament de la figura d’un/a professional especialitzat/da en gènere, 
feminismes, drets LGTBIQ+. 

     

A.1.2  Informe trimestral de tasques.        

A.1.3  Document de registre amb les dates i una breu descripció de les activitats i 
projectes.  

     

A.1.4  Revisió i ajust anual del pressupost en funció de les necessitats.        

A.1.5  Nombre d’accions formatives realitzades.  
 Nombre de persones participants a les accions, desagregades per gènere.   
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Fitxa de seguiment 2. Àmbit 2. Accions contra la violència masclista i LGBTIQ+-fòbia  
 

Mes / Any ________  / _________ Persona responsable / Departament  ______________________  /  __________________________ 

ÀMBIT  ACCIONS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I LGBTIQ+-FÒBIA 
Objectiu general Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a l’àmbit de prevenció i abordatge de la violència masclista i la lgtbiq+fòbia. 

Objectius 
específics  

• Objectius específicsCoordinar esforços amb el Consell Comarcal en l’abordatge de la violència masclista i lgtbiq+fòbica. 
• Millorar la tasca de prevenció i sensibilització vers la igualtat de gènere i l’eliminació de la violència masclista i lgtbiq+fòbica. 
• Augmentar el grau de coneixement de la ciutadania i professionals sobre els serveis d’atenció a la violència masclista i 

lgtbiq+fòbica. 
• Donar resposta a la violència masclista i lgtbiq+fòbica des de la perspectiva de gènere i LGBTIQ+.  

 
CODI 
ACCIÓ  

INDICADOR 

VALORS CALCULATS  
(nombre; sí/no; o la dada que 

correspongui) 

Grau 
d’assoliment  
(Total, parcial, No 

assolit)  22 23 24 25 

A.2.1  Acta del Ple Municipal on es fa constar l’acord. 
 Document d’adhesió al Pla.  
 Nombre d’accions realitzades. 

     

A.2.2  Revisió anual del Protocol i del Pla d’acció del mateix. 
 Nombre d’accions realitzades.  

     

A.2.3  Nombre d’activitats al respecte. 
 Nombre de persones participants, desagregades per gènere. 

     

A.2.4  Nombre d’accions de visibilització. 
 Nombre de persones participants a les accions, desagregades per gènere. 

     

A.2.5  Ubicació de les atencions seguint els criteris d’un/a professional especialitzat/da en 
l’àmbit de la violència masclista i lgtbiq+fòbica. 
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Fitxa de seguiment 3. Àmbit 3. Coeducació i transmissió de valors igualitaris 
 

Mes / Any ________  / _________ Persona responsable / Departament  ______________________  /  __________________________ 

ÀMBIT  COEDUCACIÓ I TRANSMISSIÓ DE VALORS IGUALITARIS 
Objectiu general  Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a l’àmbit educatiu de la Pobla de Segur.  

Objectius 
específics  

• Promoure la implementació d’un model coeducatiu a l’ensenyament.  
• Incidir en la desaparició dels estereotips i rols de gènere en els itineraris formatius i les activitats de lleure.  
• Fer front a les violències i discriminacions masclistes i lgtbiq+fòbiques  en el context educatiu.  

 
CODI 
ACCIÓ  

INDICADOR 

VALORS CALCULATS  
(nombre; sí/no; o la dada que 

correspongui) 

Grau 
d’assoliment  
(Total, parcial, 

No assolit)  22 23 24 25 

A.3.1  Nombre d’accions en aquest sentit al catàleg municipal.   
 Nombre de centres educatius i entitats beneficiàries.  
 Nombre d’alumnat beneficiari, per gènere.   
 Grau de satisfacció de l’alumnat participant.  

     

A.3.2  Nombre d’activitats desenvolupades. 
 Nombre d’AMPA/AFA/AMPI participants.  
 Nombre de participants, per gènere.  
 Grau de satisfacció de les persones participants.  

     

A.3.3  Nombre de centres educatius participants. 
 Nombre de professionals formats, per gènere.  
 Grau de satisfacció de les persones participants. 

     

A.3.4  Nombre de centres educatius participants. 
 Nombre de professionals formats, per gènere.  
 Grau de satisfacció de les persones participants.  
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Fitxa de seguiment 4. Àmbit 4. Salut i esports  
 

Mes / Any ________  / _________ Persona responsable / Departament  ______________________  /  __________________________ 

ÀMBIT  SALUT I ESPORTS  
Objectiu general   Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a l’àmbit de la salut i l’esport a la Pobla de Segur.    

Objectius 
específics  

• Fomentar la sensibilització i coneixement dels drets de les dones i persones LGBTIQ+ en l’àmbit de la salut.   
• Promoure l’educació afectivosexual des de la diversitat i garantir els drets sexuals i reproductius de les dones.  
• Promoure un esport inclusiu, lliure de violència masclista i lgtbiq+fòbia, potenciant la participació i visibilització de les dones. 

CODI 
ACCIÓ 

INDICADOR 
VALORS CALCULATS  

(nombre; sí/no; o la dada que correspongui) 
Grau 

d’assoliment  
(Total, parcial, No 

assolit)  
22 23 24 25 

A.4.1  Nombre d’accions realitzades.  
 Nombre de joves participants, per gènere.  
 Nombre de centres educatius i espais juvenils en què s’ofereixen i 

finalment es realitzen les formacions.  
 Grau de satisfacció dels i les joves participants. 

     

A.4.2  Nombre d’accions realitzades.  
 Nombre de joves participants, per gènere.  
 Nombre de centres educatius i espais juvenils en què s’ofereixen i 

finalment es realitzen les formacions.  
 Grau de satisfacció dels i les joves participants. 

     

A.4.3  Nombre d’accions de sensibilització realitzades.  
 Nombre de participants, per gènere.  
 Grau de satisfacció de les persones participants, per gènere. 

     

A.4.4  Nombre d’accions realitzades. 
 Nombre d’entitats esportives implicades.  
 Nombre de participants, per gènere.  
 Grau de satisfacció participants, per gènere. 
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A.4.5  Document de petició del servei al Consell Comarcal.      

 
Fitxa de seguiment 5. Àmbit 5. Cultura i comunicació  
 

Mes / Any ________  / _________ Persona responsable / Departament  ______________________  /  __________________________ 

ÀMBIT  CULTURA I COMUNICACIÓ 
Objectiu general Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a l’àmbit de la cultura i la comunicació local. 

Objectius 
específics  

• Fomentar la paritat i el compromís amb la igualtat de gènere i la diversitat sexual i de gènere mitjançant programació d’actes 
culturals.  

• Garantir una comunicació local amb perspectiva de gènere i LGBTIQ+ inclusiva i no heterosexista.   
 
CODI 
ACCIÓ  

INDICADOR 

VALORS CALCULATS  
(nombre; sí/no; o la dada que correspongui) 

Grau 
d’assoliment  
(Total, parcial, No 

assolit)  
22 23 24 25 

A.5.1  Nombre d’actes en què es visibilitza la igualtat i la diversitat sexual i de 
gènere.  

 Nombre d’assistents, per gènere.  

     

A.5.2  Nombre de nous materials adquirits.        

A.5.3  Percentatge d’actes (espectacles, exposicions, xerrades...) dirigits per 
dones.  

 Percentatge d’actes en què hi participen dones.  
 Nombre d’assistents, per gènere.  

     

A.5.4  Nombre d’accions anuals de visibilització i tipologia.  
 Àmbits on s’inscriuen les persones visibilitzades (cultura, esport, 

pagesia, salut, enginyeria, educació, etc.)  

     

A.5.5  Nombre d’accions de difusió.       
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Fitxa de seguiment 6. Àmbit 6. Feines i usos del temps  
 

Mes / Any ________  / _________ Persona responsable / Departament  ______________________  /  __________________________ 

ÀMBIT  FEINES I USOS DEL TEMPS 
Objectiu general Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ als treballs i usos del temps dels i les ciutadanes de la Pobla de Segur. 

Objectius 
específics  

• Fomentar la corresponsabilitat i el repartiment equitatiu de les cures per millorar la qualitat de vida de les persones que fan 
tasques de cura.  

• Potenciar que les empreses incorporin un compromís amb la igualtat de gènere i la diversitat sexual i de gènere.  
 
CODI 
ACCIÓ  

INDICADOR 
VALORS CALCULATS  

(nombre; sí/no; o la dada que correspongui) 
Grau 

d’assoliment  
(Total, parcial, No 

assolit)  
22 23 24 25 

A.6.1  Nombre d’accions de sensibilització.  
 Nombre de participants a les accions, per gènere.  
 Grau de satisfacció de les persones participants.  
 Material elaborat. 

     

A.6.2  Nombre d’empreses beneficiàries. 
 Nombre d’accions realitzades.   
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Fitxa de seguiment 7. Àmbit 7. Lideratge i participació   
 

Mes / Any ________  / _________ Persona responsable / Departament  ______________________  /  __________________________ 

ÀMBIT  LIDEATGE I PARTICIPACIÓ 
Objectiu general Incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ a l’àmbit de la participació local.  

Objectius 
específics  

• Promoure l’apoderament de les dones i les persones LGBTIQ+ en l’àmbit públic a través de la participació, la presa de 
decisions i l’autoorganització.  

• Fomentar la incorporació de la perspectiva de gènere en els espais de participació, tan a nivell associatiu com institucional.  
 
CODI 
ACCIÓ  

INDICADOR 

VALORS CALCULATS  
(nombre; sí/no; o la dada que correspongui) 

Grau 
d’assoliment  
(Total, parcial, No 

assolit)  
22 23 24 25 

A.7.1  Nombre de grups de dones, entitats feministes i LGBTIQ+ al municipi.  
 Nombre d’assessoraments realitzats des de la Regidoria.  
 Nombre d’accions realitzades amb el suport de la Regidoria. 

     

A.7.2  Nombre de trobades de la Taula.  
 Persones participants a la Taula, per gènere.  
 Nombre i nom d’entitats participants a la Taula.  
 Nombre d’accions realitzades per la Taula. 
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Fitxa de seguiment 8. Àmbit 8. Diversitat i interseccionalitat  
 

Mes / Any ________  / _________ Persona responsable / Departament  ______________________  /  __________________________ 

ÀMBIT  DIVERSITAT I INTERSECCIONALITAT 
Objectiu general Incorporar la perspectiva interseccional a les polítiques d’igualtat i LGBTIQ+ i a la resta d’àmbits de l’acció municipal. 

Objectius 
específics  

• Parar especial atenció a les dinàmiques de discriminació presents al municipi i actuar amb aquells col·lectius més 
vulnerabilitzats.  

• Formar al personal municipal de la residència i el centre de dia per incorporar la perspectiva de gènere i LGTBIQ+ a l’atenció 
sociosanitària. 

• Promoure la inclusió de les persones procedents d’altres països en la vida cultural i social del municipi. 
 
CODI 
ACCIÓ  

INDICADOR 

VALORS CALCULATS  
(nombre; sí/no; o la dada que correspongui) 

Grau 
d’assoliment  
(Total, parcial, No 

assolit)  
22 23 24 25 

A.8.1  Nombre d’accions de sensibilització.  
 Nombre de participants a les accions, per gènere.  
 Grau de satisfacció del les persones participants.  
 Material elaborat. 

     

A.8.2  Nombre de formacions realitzades. 
 Nombre de participants, per gènere.  
 Grau de satisfacció de les persones participants.   

     

A.8.3  Nombre d’activitats realitzades. 
 Nombre de participants, per gènere.  
 Grau de satisfacció de les persones participants. 

     

A.8.4  Nombre de comunicacions amb ús d’altres llengües. 
 Nombre de participants a les activitats. 

     

A.8.5  Nombre d’activitats realitzades. 
 Nombre de participants, per gènere. 
 Grau de satisfacció de les persones participants. 
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Annex II. Acta de la Comissió de 
Seguiment del Pla local d’Igualtat de 
gènere i LGBTIQ+  
 
Data: 
Participants:   
 

  NOM I COGNOMS (CÀRREC TÈCNIC/POLÍTIC) 
Referent del Pla de Gènere i LGBTIQ+   
Representant de l’àmbit 1. Compromís municipal 
amb la igualtat de gènere  

 

Representant de l’àmbit 2. Accions contra la 
violència masclista i LGBTIQ+-fòbia  

 

Representant de l’àmbit 3. Coeducació i transmissió 
de valors igualitaris 

 

Representant de l’àmbit 4. Salut i esports   
Representant de l’àmbit 5. Cultura i comunicació   
Representant de l’àmbit 6. Treballs i usos del temps   
Representant de l’àmbit 7. Lideratge i participació   
Representant de l’àmbit 8. Diversitat i 
interseccionalitat  

 

 
Breu valoració del Pla d’Igualtat de Gènere i LGBTIQ+ 
En base als resultats de les fitxes de seguiment i avaluació  
 

Dades d’avaluació dels indicadors 
 
 
 
 
Valoracions i propostes de millora  
 
 
 
 
Acords  
 
 
 



Pàgina 66 de 66 
 

Annex III. Proposta de modificació del Pla d’Acció  
En base als resultats de les fitxes de seguiment i avaluació i de les valoracions registrades en reunió de la Comissió de Seguiment, es proposa modificar, ampliar 
o ajustar el següent àmbit i les respectives accions i indicadors.  

ÀMBIT:  

 
ÀMBIT    
Objectiu 
general 

    

Objectius 
específics  

  

 
Codi 

 
ACCIONS  

 
INDICADORS  

CALENDARI DEPARTAMENT 
RESPONSABLE  22 22 24 25 
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