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1. Dades de referència del servei: 

 

1.1 Descripció del servei: 

El SIAD Maresme és un servei d’Atenció i Informació a les Dones. Neix l’any 2010 

amb l’objectiu de ser un recurs/referent per a les dones de la comarca en tots els 

temes que tinguin un component de gènere. 

Treballem amb tots els  municipis de la comarca que no tinguin un servei de dona 

propi. Oferim acollida, informació, orientació, suport i assessorament individuals 

mitjançant els serveis que tenim, i portem a terme algunes de les accions 

dissenyades al Pla Comarcal d’Igualtat. 

 

1.2 Espai d’atenció: 

El SIAD compta amb una seu permanent al Consell Comarcal del Maresme. Durant 

el 2017, la seu constava de dos espais, un de treball dotat de tres taules i tres 

ordinadors i un de visites dotat d’una taula de treball i un ordinador. A més, podem 

disposar d’altres sales per fer visites amb les usuàries o reunions, si ens fes falta.  

El Consell Comarcal del Maresme està ubicat a Mataró, davant de l’estació Renfe, 

per la qual cosa, és de fàcil accés per a les dones. 

A part d’això, tant la psicòloga com l’advocada presten servei a dos altres 

municipis: Tordera i Arenys de Mar un cop cada 15 dies en despatxos dels serveis 

socials d’aquests municipis. 
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1.3 Estructura- equip del servei: 

L’equip del SIAD està compost per les següents persones: 

- La coordinadora del servei: coordina els diferents serveis del SIAD, assumeix 

la gestió administrativa i coordina el Pla Comarcal de Violència Masclista. 

- La tècnica d’igualtat i interculturalitat: coordina i gestiona el Pla Comarcal 

d’Igualtat de Gènere, exerceix d’informadora del SIAD i porta a terme 

projectes específics relacionats amb la dona d’origen immigrat com la 

mediació intercultural, les accions de sensibilització adreçades tant a dones 

a com a professionals i assessorament. 

- La psicòloga: ofereix atenció psicològica a les dones i suport en l’elaboració i 

seguiment dels protocols de violència masclista. 

- L’advocada: duu a terme l’assessorament jurídic, ofereix suport en 

l’elaboració i seguiment dels protocols de violència masclista, la preparació 

al judici i l’acompanyament de les dones als judicis a més de xerrades 

adreçades a professionals de la comarca. 

- Tècnica de suport administratiu: atén les trucades i demandes de les dones i 

gestiona l’agenda de la psicòloga i de l’advocada. 

 

1.4 Organització i metodologia de treball: 

 

EL SIAD Maresme treballa en dues línees d’actuació: 

- La línea de l’atenció a les dones descrita anteriorment. 

- La línea de treball per la igualtat dins les possibilitats del servei. Aquesta última 

línea consisteix en realitzar accions que s’emmarquen en el Pla Comarcal de 

Polítiques de Gènere 2017-2021 i van encaminades a reduir cada cop més els 

obstacles que fan difícil l’assoliment d’una igualtat efectiva de dones i homes de la 

comarca. 

Durant el 2017, hem posat damunt la taula la necessitat de dotar el Consell 

Comarcal del Maresme d’una estructura de treball nova que pugui abraçar les 

polítiques d’igualtat des del seus diferents vessants: Pla Comarcal d’Igualtat, el Pla 

Intern d’Igualtat, el SIAD Maresme i altres serveis i canals de seguiment que es 

podrien crear. El projecte es va incloure com una de les propostes de millora en el 

II Pla de Polítiques de Gènere elaborat i aprovat el maig del 2017. Com a SIAD vam 

continuar amb les línies iniciades el 2016 de visibilització de les aportacions de les 

dones a la nostra comarca, el treball en xarxa amb les entitats i el suport a la seva 

tasca, la formació a professionals i la promoció de l’autonomia econòmica de la 

dona, etc. 
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Les nostres accions intenten inscriure’s en un marc més ampli de suport consolidat i 

continu a agents que poden dur a terme una tasca a llarg termini de sensibilització i 

prevenció en temes d’igualtat i violència masclista.  

 

2. Dades quantitatives de les atencions realitzades durant el 2017 

 

Atencions psicològiques i jurídiques 

   2.1 Total persones ateses 

Siad Sexe Total 
Maresme Dona 185 
    185 
 

   2.2 Resum visites anuals 

Siad Resum anual atencions Total 
Maresme Núm. de dones ateses 185 
Maresme Núm. d'atencions realitzades 497 
Maresme Núm. dones ateses pel Servei assessorament psicològic 83 

Maresme 
Núm. d'atencions realitzades pel Servei assessorament 
psicològic 209 

Maresme Núm. dones ateses pel Servei assessorament jurídic 105 

Maresme 
Núm. d'atencions realitzades pel Servei assessorament 
jurídic 180 

Maresme Núm. de dones usuàries en situació de violència masclista 48 
 

2.3 Àrea d’atenció 

Siad Àrea Total 
Maresme Violència 103 

Maresme 
Serveis 
Socials 2 

Maresme Psicològic 194 
Maresme Laboral 2 
Maresme Jurídic 193 

Maresme 
Formació - 
Activitats 1 

Maresme Altres 2 
    497 

 

2.4 Tramitació 

Siad tramitació Total 
Maresme Telefònica 55 
Maresme Presencial 130 
    185 

 

2.5 Canal d’entrada 
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Siad Canal entrada Total 
Maresme Salut - ABS 3 
Maresme Associacions/entitats 1 

Maresme 
Cossos Policials - 
Mossos d'Esquadra 10 

Maresme Iniciativa pròpia 41 
Maresme Jutjats - Jutjat VIDO 1 

Maresme 

Jutjats - Oficina 
d'Atenció a la 
Vïctima 1 

Maresme Altres 31 

Maresme 
Punts d'Informació 
Ciutadana 4 

Maresme Serveis Socials 80 
Maresme Salut - CAP 5 
Maresme Salut - CSAM 2 

Maresme 

Serveis 
Especialitzats - Casa 
d'Acollida 1 

Maresme 

Serveis 
Especialitzats - 
CDIAP (xarxa 
pública) 1 

Maresme 

Serveis 
Especialitzats - EAIA 
(xarxa pública) 1 

Maresme 

Serveis 
Especialitzats (xarxa 
privada) 1 

Maresme No consta 1 
Maresme No informat 1 
    185 

 

2.6 Derivació 

Siad Derivació gen# Total 
Maresme Serveis socials 8 

Maresme 

OTG Oficina de 
treball de la 
Generalitat 1 

Maresme Jutjats 57 

Maresme 
Centres de 
salut mental 1 

Maresme 

Altres serveis 
de la 
Generalitat 1 

Maresme 
Altres 
administracions 1 

Maresme Altres 3 
Maresme No informat 425 
    497 

 

 



6 

 

2.7 Edat 

Siad Edats Total 

Maresme 
De 0 a 12 
anys 5 

Maresme 
De 19 a 29 
anys 16 

Maresme 
De 30 a 45 
anys 91 

Maresme 
De 46 a 65 
anys 67 

Maresme 
De 66 a 80 
anys 5 

Maresme 
Més de 80 
anys 1 

    185 
 

2.8 Distribució per municipis 

Siad Població Total 
Maresme Palafolls 3 

Maresme 
Arenys de 
Mar 27 

Maresme 
Arenys de 
Munt 7 

Maresme Argentona 4 
Maresme Badalona 1 

Maresme 
Cabrera de 
Mar 2 

Maresme Cabrils 8 

Maresme 
Caldes 
d'Estrac 9 

Maresme Calella 9 

Maresme 
Canet de 
Mar 10 

Maresme Dosrius 2 

Maresme 
Malgrat de 
Mar 6 

Maresme Mataró 5 
Maresme Alella 7 
Maresme Montgat 3 

Maresme 
Vilassar de 
Mar 5 

Maresme 
Pineda de 
Mar 1 

Maresme 
Premià de 
Dalt 7 

Maresme 
Premià de 
Mar 3 

Maresme 

Sant Andreu 
de 
Llavaneres 12 

Maresme 
Sant Cebrià 
de Vallalta 3 
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Maresme 
Sant Iscle de 
Vallalta 2 

Maresme 
Sant Vicenç 
de Montalt 7 

Maresme 
Santa 
Susanna 1 

Maresme Teià 7 
Maresme Tiana 2 
Maresme Tordera 22 

Maresme 
Vilassar de 
Dalt 9 

Maresme No informat 1 
    185 

 

2.9 Nivell d’estudis 

Siad 
Nivell 

formació Total 
Maresme Universitaris 42 

Maresme 
Sense 
estudis 11 

Maresme 
Estudis 
primaris 57 

Maresme 
Batxillerat i 
FP 74 

Maresme No consta 1 
    185 
 

2.10 Nacionalitats 

Siad País origen Total 
Maresme Hondures 2 
Maresme Argentina 8 
Maresme Armènia 1 
Maresme Bolívia 1 
Maresme Brasil 3 
Maresme Colòmbia 3 
Maresme Equador 2 
Maresme Espanya 131 
Maresme Alemanya 1 

Maresme 
Guinea 
Equatorial 1 

Maresme Uruguai 1 
Maresme Itàlia 2 
Maresme Marroc 17 
Maresme Paraguai 2 

Maresme 
República 
Dominicana 3 

Maresme Romania 1 
Maresme Rússia 1 
Maresme Ucraïna 1 
Maresme França 1 
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Maresme No informat 3 
    185 
 

Mediacions interculturals. 

Es va fer un total de 33 mediacions interculturals durant el 2017, entre dones 

usuàries del SIAD Maresme i mediacions realitzades a altres serveis de la comarca, 

sobretot al SIE Mataró- Maresme. 

A part de les mediacions, es van realitzar 6 acompanyaments a diversos serveis: 

advocats, serveis socials i jutjats. 

 

3. Accions de sensibilització comunitària 

 

3.1 Commemoració diades significatives 

 

3.1.1 Dia internacional de la dona 

 

Acte dirigit al personal del Consell Comarcal del Maresme. 

- Lectura del manifest unitari. 

El dia 8 de març, es va efectuar la lectura del manifest unitari a la plaça Miquel 

Biada, com cada any i durant la primera quinzena de març, es va realitzar una 

exposició de material de sensibilització a l’entrada del Consell Comarcal del 

Maresme i la penjada d’una banderola commemorativa a la façana. 

- Xerrada sobre el càncer de mama el dia 16 de març 2017 

El dia 16 de març es va organitzar una xerrada adreçada a les treballadores del 

consell comarcal del Maresme, sobre el càncer de mama a càrrec de la doctora 

Maribel Puente de la Fundació Maresme Oncològic. Hi van participar unes 30 dones 

 

- La pàgina web del Consell Comarcal va donar visibilitat a les accions realitzades 

als municipis per commemorar el dia de la dona 

http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=11617 
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3.1.2 Dia Internacional de lluita contra la Violència envers les dones: 

 

- Adhesió del Consell Comarcal al manifest unitari 

El Consell Comarcal s'ha adherit al Manifest que aquest any es va centrar en la 

visibilització, sensibilització i lluita contra les violències sexuals. 

http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=13047 
 
- La pàgina web del Consell Comarcal ha dedicat un espai per a difondre totes les 

accions dutes a terme, per celebrar l’efemèride. 

- El dia 24 de novembre, la lectura del manifest unitari va anar a càrrec de 

representants de les diferents àrees del Consell Comarcal del Maresme. 

 

3.2. Programació anual d’activitats adreçades a dones 

Cada any, el SIAD Maresme adreça més activitats de divulgació i sensibilització al 

conjunt de la població del municipi. Durant el 2017, les accions es van organitzar 

conjuntament amb les entitats que treballen per la igualtat a la comarca. 

 3.2.1  Xerrades sobre la llei d’igualtat 

EL SIAD Maresme va oferir quatre xerrades sobre la llei d’igualtat de Catalunya 

17/2015 a diferents municipis de la comarca, amb l’objectiu de donar a conèixer el 

contingut d’una llei d’una gran transcendència per la població catalana en general i 

per a les dones en particular. Les xerrades van anar a càrrec de la Maria del 

Carmen Vidal de l’Institut Català de les Dones i es van organitzar des de les entitats 

següents: 

- Grup Dones 21 de Montgat: el 10 de març amb la participació de 10 dones 
- L’associació Àfrica Increïble de Calella: 20 de maig amb la participació de 8 

dones. 
- L’associació Viladona de Vilassar de Mar: 02 de juny amb la participació de 

23 persones 
- L’associació Donaviva d’Arenys de Munt: 09 de juny amb la participació de 

20 persones 
 

 
Xerrada de l’associació Viladona, Vilassar de Mar. 
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      3.2.2  Xerrades sobre el càncer de mama 

Amb la col·laboració de la fundació Maresme Oncològic, es van oferir tres xerrades 

informatives i de sensibilització sobre el càncer de mama, adreçades a les dones del 

Maresme. El mes de maig es el mes de la salut de les dones, un tema en què 

també invertir molts esforços per conscienciar, facilitar informació i recursos i 

trencar prejudicis per un millor abordatge del tema per part de professionals i de la 

població en general. Com a aportació del SIAD al tema, es van organitzar dues 

xerrades a dos punts de la comarca, conjuntament amb entitats de dones. 

Les xerrades es va organitzar des de les entitats següents: 

- L’associació Dones de la Vallalta de Sant Pol de Mar: 20 de maig 
- L’associació Sàlvia de canet de Mar: 19 de maig 

 
Hi van assistir en totes dues xerrades un total de 40 dones. 

 

4. Capacitació de les entitats que treballen per la igualtat a la comarca 

 

4.1 Formació 
A través del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, hem sol·licitat dos 

cursos per a entitats, després de detectar les necessitats de formació de les entitats 

de dones. Aquests dos cursos es van obrir a la resta d’entitats del Maresme. La 

resposta que hi va haver per part de membres d’entitats demostra la gran 

necessitat que hi ha de dotar la comarca de més recursos formatius i de suport al 

teixit associatiu de la comarca. 

El primer curs es va realitzar en data del 08 de febrer, sobre l’elaboració de 

projectes i el segon es va realitzar en data del 04 de març sobre la fiscalitat. 

Ambdós cursos van tenir molt bona assistència. En un d’ells (fiscalitat) hi va haver 

una llista d’espera de 30 persones. Hi van assistir en tots dos cursos un total de 55 

maresmenys i maresmenyes. 

 
Curs fiscalitat per a entitats 2017. 
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4.2 Espai de relació amb entitats i grups de dones 
 

4.2.1 Assessorament i difusió 

El SIAD Maresme sempre ha donat una gran importància a la difusió de tota la feina 

que fan les entitats i grups de dones del Maresme. Per això, dedica espais en la 

pàgina web per la publicació d’allò que fan. Molt especialment, les accions 

commemoratives de les dues diades relacionades amb la dona. D’aquetes notícies, 

en fa ressò també a les xarxes socials, sobretot al facebook. 

Durant el 2017, vam fer una difusió intensa i àmplia via pàgina web i facebook. I 

amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra la Violència Masclista, el Consell 

Comarcal va dedicar un baner en la seva pàgina web principal per difondre actes 

d’entitats i serveis de la comarca.  

Per la seva banda, el SIAD envia a les entitats tota la informació que pensa que 

podria ser d’interès per a les entitats via correu electrònic: formacions, actes, 

recursos per utilitzar en diades, etc. 

4.2.2 Manteniment de la relació de coordinació amb les entitats 
 

Al llarg del curs, la relació de coordinació i assessorament per dur a terme accions 

ha estat constant. Es van realitzar dues reunions en les que es van presentar noves 

propostes d’accions i recursos i van servir d’espai d’intercanvi entre membres de les 

entitats. 

D’altra banda, algunes entitats van participar en el procés d’elaboració del II Pla 

Comarcal d’Igualtat de gènere tant en la fase de diagnosi com en la fase 

d’elaboració de propostes d’accions. 

Aquest procés de col·laboració pot culminar en algú moment en la creació d’un 

canal participatiu formal com seria un Consell Comarcal d’Igualtat, proposta que ja 

s’està treballant. 

 

5. Visibilització de l’aportació de les dones a la societat: 

 
5.1. Projecte Visibilitza’t 

Des del 2015, portem a terme aquest projecte que consisteix en donar a conèixer 

dones de la comarca que hagin destacat i/o aportat molt del seu temps, esforç i 

expertesa en algun àmbit de la societat. 

L’objectiu del projecte és donar a conèixer aquestes dones a la resta de la població 

de la comarca que difícilment les pot conèixer, és alhora un reconeixement a la 

feina que han fet o fan i un apropament dels seus talents a les entitats i serveis que 
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en poden fer ús en la seva feina amb les dones. Durant el 2017, es van realitzar un 

total de 5 entrevistes a dones, del món de l’activisme 2.0 (1), del món artístic (3) i 

de l’àmbit de la salut (1). 

Totes les entrevistes es poden consultar en aquest enllaç: 

http://www.ccmaresme.cat/ambit.php?id=256 

 

5.2 II Trobada d’escriptores del Maresme 

Per donar continuïtat a la primera trobada d'escriptores del Maresme del 2016, es 

va organitzar una segona, en el 2017, ampliant-ne el programa. Es va crear un 

espai-fira per la venda i signatura de llibres de les escriptores durant el dia i a la 

tarda es va organitzar la trobada que va constar de tres parts: la presentació de la 

guia de les escriptores del Maresme elaborada durant el 2016-2017, una 

conferència sobre la figura de l’escriptora teianenca Lola Anglada, un espectacle de 

teatre en clau de gènere a càrrec de l’humorista mataronina Mayte Carreras i un 

homenatge a l'escriptora mataronina Lola casas. Hi van assistir un total de 58 

persones. 

 

 

 

5.3 Exposició “Frente al espejo” de la mataronina Sílvia Llanto. 

Conjuntament amb l'ajuntament de Mataró, hem col·laborat en la realització d'un 

projecte amb dones emprenedores d'origen immigrat de Mataró. El projecte va 

consistir en la realització de debats sobre el seu negoci i la interacció amb l'entorn 

des de la pròpia òptica. El resultat va ser plasmat, posteriorment en fotografies. 

Aquestes fotografies es van exposar en diferents equipaments de Mataró amb el 

propòsit d’exportar-les a altres municipis de la comarca durant el 2017. 
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6. Apoderament a les dones 

 
6.2.1 Projecte microcrèdits solidaris per a dones. 
 

El SIAD Maresme, acull des de finals del 2016 el projecte “Confia” gestionat per 

l’associació Dones pel Futur. 

El projecte consisteix en la creació de grups solidaris de suport, que es basen en la 

confiança. L’entitat aporta formació, assessorament, finançament, tutoria, 

finançament i acompanyament i les dones aporten compromís amb el rpojecte i 

solidaritat grupal. La finalitat del projecte és impulsar l’auto ocupació de dones que 

viuen en situació de precarietat. 

Han funcionat diferents grups al Maresme, uns organitzats directament des del 

Consell Comarcal (Mataró i Arenys de Mar en col·laboració amb l’ajuntament) i uns 

altres pels ajuntaments (Calella i Pineda de Mar). 

Un cop cada 6 mesos, se celebra el networking com a espai de trobada dels grups 

del Maresme i el de Barcelona per compartir projectes, inquietuds i propostes. 

El Consell Comarcal va signar durant el 2017 un conveni amb l’entitat “Dones pel 

futur”, en virtut del qual es dona suport a la iniciativa, organitzant els grups, oferint 

formacions a les dones i ajudant econòmicament al manteniment del projecte. Van 

passar pel projecte un total 25 dones. 

  
Imatges del networking 2017 
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6.2.3 Xerrada i curs “Dones i diners” 

Un dels temes d’interès que ocupa el dia a dia de les famílies i de les dones és la 

gestió econòmica de la casa, tenir coneixements en aquesta matèria dota les dones 

d’una certa autonomia i confiança. Per això, vam oferir durant el 2017 dues accions 

formatives relacionades amb el tema: 

- Xerrada “Dones i diners” per despertar la consciència de les Dones respecte a la 

seva pròpia relació amb els Diners i sobre el seu propi empoderament, en aquest 

cas econòmic. Hi van participar un total de 25 dones en aquestes dues activitats. 

  
Imatges del curs “Dones i diners” 

 

7.  Assessorament i capacitació a professionals 

 

7.1 Formacions 
 

Durant el 2017 es va iniciar el procés de formació amb cursets curts però que 
poden servir per iniciar tècniques i membres d’entitats en diferents temàtiques 
relacionades amb la igualtat. Així, es van dur a terme les accions formatives 
següents: 
 

7.1.1 Formació sobre el col·lectiu LGTBI 
 

Es va organitzar els dies 10 i 17 d’octubre una formació sobre la temàtica LGBTI, 

adreçada a professionals del Consell Comarcal del Maresme. 

La formació va tocar temes com els prejudicis i estereotips entorn de la sexualitat,  

el pas del fet homosexual al concepte de diversitat sexual, les reivindicacions i drets 

del col·lectiu LGBTI, la Llei 11/2014 de 10 d'octubre contra l'homofòbia, bifòfia i 

transfòbia i les polítiques que s'estan desenvolupament a nivell local, exemples de 

bones pràctiques a ajuntaments, Consells Comarcals i institucions: elaboracions de 

plans locals LGTBI i finalment el treball quotidià: vocabulari, dies internacionals, 

campanyes i implementació transversal. 

En aquest curs, van participar 18 tècnics i tècniques del Consell Comarcal del 

Maresme. 
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7.1.2 Formació “Igualtat de gènere en l’àmbit laboral” 

 

Aquesta formació ha estat dirigida al personal del Consell Comarcal del Maresme i 

oberta a professionals de la comarca que treballen en tems d’igualtat. 

Es van treballar els temes següents: 

- Desigualtats entre home i dona 

- Situació de la discriminació 

- Sistema sexe-gènere + orientació sexual 

- Introducció feminismes 

- Introducció polítiques públiques 

Hi van assistir treballadores del Consell Comarcal del Maresme. En aquesta activitat 

hi van participar 8 tècniques i 1 tècnic del consell comarcal del Maresme i dos dels 

ajuntaments de la comarca. 

 
7.1.3 Xerrades jurídiques a professionals de la comarca 

 
Després del cicle de xerrades ofertes el 2016 per la Jennifer Álvarez, advocada del 
SIAD, es van tornar a oferir durant el 2017 tres xerrades repartides per les zones 
de la comarca i realitzades en els següents municipis: Calella, Vilassar de Mar i 
Tordera. 
Les xerrades d’aquesta edició van portar sobre el procés de divorci amb la finalitat 

de familiaritzar professionals de la comarca amb la documentació i amb els 

conceptes utilitzats en un procediment judicial de divorci. 

Els conceptes que es van treballar van ser els següents: 

- Demanda de sol•licitud de Divorci 

- Contestació demanda 

- Acta de celebració de Judici verbal 

- Sentència 

- Interposició de Recurs 

- Contestació al Recurs 
 

Hi van assistir un total de 45 professionals. 
 

7.1.4 Formació sexisme als mitjans de comunicació 
 

Amb la col·laboració de l’ajuntament del Masnou, es va oferir des del SIAD i el 

servei de comunicació del Consell Comarcal del Maresme una sessió formativa 

sobre noves eines elaborades per l’Observatori de Gènere als Mitjans de 

Comunicació, el dia 28 de novembre. Aquestes eines porten com a nom: “EINES 

PER UNA COMUNICACIÓ NO SEXISTA” i estàn publicades en la pàgina web de 
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l’Observatori. Hi van participar 14 persones, totes elles dones. 3 tècniques de 

gabinets de comunicació dels ajuntaments, 2 tècniques de ràdios municipals, dues 

voluntàries en programes de ràdio, 1 membre de sindicat i la resta (6) són 

membres d’entitats de dones que porten programes de ràdio des del voluntariat. 

http://eina.observatoridelesdones.org/ 

L’objectiu de la sessió ha estat el d’explicar la metodología d’ús de l’eina 

perdetectar el sexisme en el tractament de la imatge de la dona i les alternatives 

per un ús respectuós i igualitari. 

 

 

7.2 Facilitar recursos en temes d’igualtat a professionals 
 

7.2.1 Elaboració del II Pla Comarcal de Polítiques de gènere. 
 

El maig del 2017, el ple del Consell Comarcal del Maresme va aprovar el II Pla 

Comarcal de Polítiques de Gènere. 

El Pla pretén ser un full de ruta per als serveis del Consell Comarcal del Maresme i 

els serveis municipals d’abast, per implementar polítiques de gènere eficients. 

Consta de 5 eixos, el primer dels quals és el vertebrador de les polítiques d’igualtat 

perquè és l’eix de la transversalitat. Uns dels reptes que es va marcar el consell 

comarcal enguany és preparar una estructura dins l’ens capaç de promoure la 

implementació del pla amb la finalitat d’ajudar a incorporar la perspectiva de 

gènere dins els serveis comarcals i municipals. 

El pla va comptar en la seva elaboració amb la participació de professionals, càrrecs 

electes, entitats i altres agents socials i culturals de la comarca. 

En aquest enllaç, es pot consultar el document del pla: 

http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2017/BENESTAR/II_PLAIGUALTAT_CCM_DIBA

_PLANTILLA_DEF.pdf 
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7.2.2 Protocol Comarcal de l’abordatge de la Violència Masclista. 

Amb el suport de la Diputació de Barcelona, es va dur a terme a finals del 2016 i 

durant tot el 2017 el procés d’elaboració del primer Protocol Comarcal d’abordatge 

de la Violència Masclista. Fins al moment els protocols per a l’abordatge de la 

violència masclista s’havien treballat des de l’àmbit municipal. L’existència de nous 

recursos d’àmbit comarcal, com ara el SIE, la conveniència d’unificar els circuïts de 

detecció, atenció,  recuperació i prevenció, la necessitat de crear una xarxa de 

recursos i serveis contra la violència masclista i tenir un marc comú consensuat que 

serveixi de referència per al desenvolupament dels protocols i circuïts municipals,  

van portar a iniciar aquest procés, conjuntament amb el SIE Mataró-Maresme. 

Aquest procés ha culminat en l’elaboració d’un document marc, referent a la 

violència en l’àmbit de la parella, i que durant el 2018 es complementa amb la 

participació de professionals de la comarca. 

7.2.3 Suport als protocols municipals 

Com a SIAD Maresme, hem format part cada any de diferents comissions 

municipals de seguiment del protocol de violència masclista i també participem dels 

processos d’elaboració reactivació, seguiment i actualització dels protocols d’alguns 

municipis. Durant el 2017 vam participar de la comissió de seguiment dels 

protocols d’Alella i  de Mataró. 

7.2.4 Actualització catàleg de recursos en violència masclista 

El SIAD Maresme edita des de fa molt de temps un catàleg que conté tots els 

Serveis d’abast a professionals de la comarca en matèria de violència masclista. 

Cada any s’actualitza aquest catàleg i es facilita a professionals de diferents Serveis 

de la nostra comarca. 

 

7.2.5 Informació i difusió 

 

Durant tot l’any, es facilita la informació que el SIAD Maresme rep o recopila, en 

relació amb la igualtat (novetats legislatives, recursos formatius i informatius, 

recursos de sensibilització, etc.) a professionals de la comarca i a les entitats de 

dones. La finalitat és posar a disposició de professionals de la comarca i de les 

entitats, recursos per realitzar activitats als municipis, tant per celebrar les diades 

internacionals com per dur a terme accions per la igualtat al llarg de l’any. El 

seguiment i l’avaluació de les activitats ha demostrat que és una acció d’utilitat i 

que ha donat bons resultats. 
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7.2.6 Dotació de la pàgina web de continguts de diferents matèries. 

 
Des del SIAD Maresme, som conscients del paper que pot jugar la informació en la 

sensibilització, l’accés als serveis i recursos i la facilitació de la tasca de 

professionals i entitats en la seva feina per eradicar la violència masclista i 

aconseguir cada cop una major igualtat d’homes i dones de la nostra comarca. 

Per això intentem fer de la nostra pàgina web una eina útil en aquest sentit. 

A part d’informar de les funcions dels serveis del SIAD i el circuit d’accés al mateix i 

de fer difusió contínua del que es fa a nivell de la comarca, dediquem altres espais 

a temes en concret com la salut de les dones, la violència masclista, el projecte 

visibilitza’t i el teixit associatiu femení de la comarca. 

Així en cada espai es poden trobar informacions, recursos i materials relacionats 

amb el tema, amb el propòsit d’anar-los millorant i enriquint progressivament. 

 

 

 

 

 

 

 


