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II part: 

 

PROGRAMA 

DONA’T UNA OPORTUNITAT  
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1. Introducció 

L’avantprojecte del programa Dona’t una oportunitat  sorgeix a partir de la diagnosi anteriorment 

presentada. És un document correlatiu de la mateixa, però hi ha una diferència entre els dos documents. 

Mentre que la diagnosi és un document definitiu i tancat per l’equip tècnic a desembre 2006, 

l’avantprojecte és un document obert i flexible a possibles canvis que es proposin a partir de la 

presentació a l’equip de govern o que sorgeixin de noves realitats. 

 

L’avantprojecte es centra en l’acció del Dona’t una oportunitat . És una proposta de desenvolupament 

repartida en 9 eixos d’acció que inclouen diverses activitats específiques. 

 

Les necessitats detectades expressen les dificultats que les dones de Masquefa tenen per accedir al món 

laboral. Han estat classificades en diferents apartats per tal definir els possibles àmbits d’intervenció. 

 

Els objectius i la metodologia són específics de l’avantprojecte. Els objectius generals estan 

temporalitzats a llarg termini, mentre que els específics són per assumir-los durant el període 2007/2009. 

 

S’adjunten diversos documents que sintetitzen aspectes redactats àmpliament a les propostes d’acció com 

són les graelles de temporalització i el pressupost de les mateixes. També s’adjunta un document resum 

d’aquestes accions on es pot veure la proposta de forma global indicant els destinataris, els agents 

implicats, etc. 

 

L’avaluació es proposa per desenvolupar-la al llarg de tot el procés i reconduir-la, si cal, al final. 

D’aquesta manera es podran millorar aspectes ja existents i crear d’altres més innovadors per noves 

necessitats que puguin sorgir amb el pas del temps. 
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2. Necessitats 

Després de valorar totes les dades extretes a partir de l’estudi diagnòstic podem identificar un conjunt de 

necessitats que deriven de les mateixes. 

 

Àmbit laboral 

- Crear serveis municipals que s’ajustin a les necessitats de la població (en aquest cas de les dones), 

que donin resposta a les necessitats detectades amb un diagnòstic previ. 

- Reduir la taxa d’atur del municipi i fer desaparèixer la descompensació entre la dels homes i la de 

les dones 

- Compatibilitzar la cobertura de transport públic amb les necessitats dels llocs de treball 

- Fomentar l’ús compartit del transport privat per accedir als llocs de treball 

 

SOM 

- Especialitzar el SOM a l’atenció del col·lectiu dones degut a que aquestes representen la major 

part del total dels seus usuaris/es. 

- Augmentar el nombre d’ofertes de treball del SOM que encaixin amb perfil de les dones usuàries 

- Informar i conscienciar sobre la realitat descoberta a la població general i als agents implicats: 

dones, empresaris/es i tècnics municipals. 

 

Empreses 

- Treball coordinat: SOM, empreses i dones 

- Donar a conèixer a les empreses la situació que s’ha detectat amb l’estudi diagnòstic 

- Fer prospecció d’empreses 

 

 

Formació 

- Crear formació adequada a les necessitats empresarials per augmentar les possibilitats d’inserció 

- Oferir formació concreta sobre noves tecnologies  
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Conciliació 

- Treballar la conciliació de la vida familiar i laboral amb la població en general, no relacionar 

directament aquesta problemàtica amb el col·lectiu dones. 

- Coordinar els horaris laborals amb els familiars  

- Crear serveis i recursos per la conciliació de baix cost i màxima qualitat 

- Reduir els costos econòmics que suposen a les famílies l’ús d’estratègies de conciliació 
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3. Objectius del programa 

 

 

 

General 

� Incrementar l’ocupabilitat de les dones de Masquefa 

� Reduir la taxa d’atur femení al municipi 

 

 

 

 

Específics

� Donar a conèixer i promocionar el programa Dóna’t una oportunitat a la població de 

Masquefa 

� Adequar el Servei d’Ocupació Municipal a les noves necessitats detectades 

� Establir un canal de col·laboració amb el teixit empresarial de la zona 

� Crear una xarxa de recursos per facilitar l’accés al món del treball de les dones del 

municipi 
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4. Metodologia 

Per dissenyar i desenvolupar aquest programa es compta amb pedagoga especialitzada en inserció laboral 

i una integradora social les quals han format un equip de treball multidisciplinar . Ha col·laborat 

puntualment amb l’equip una sociòloga experta en treball participatiu a la comarca de l’Anoia.  

 

S’han distribuït les tasques per tal de poder portar a terme amb eficiència la recollida de dades i el disseny 

de l’avantprojecte.. El treball en  equip ha permès una fusió de disciplines i visions que han equilibrat les 

aportacions i, com a conseqüència, han millorat els resultats. 

La tasca principal de l’equip tècnic durant aquesta primera fase del Dona’t una oportunitat  ha estat la 

recerca d’informació. L’anàlisi de les mateixes i l’elaboració de la diagnosi també s’han realitzat per 

posteriorment, fer les propostes d’acció.  

 

Tota la informació recollida s’ha triangulat per arribar així a una visió global del perfil sociolaboral que es 

volia identificar i ajustar-lo a les propostes d’acció. Les necessitats detectades tenen resposta mitjançant 

un conjunt d’accions reals, possibles d’aplicar al municipi en un període estimat de dos anys (2007/2009). 

 

Es considera que les dones, els empresaris i els professionals municipals, juntament amb l’equip tècnic 

del Dona’t una oportunitat  i l’equip de govern, són les veus que han de donar forma a aquest programa. 

La no participació d’una de les parts el desvincularia de la realitat. S’ha tractat de recollir, analitzar i 

triangular l’opinió de tots per donar respostes de la forma més encertada i objectiva possible.  

 

La formació específica sobre els temes vinculats amb aquest programa ha estat una aposta de l’equip 

tècnic. Hem assistit a cursos, jornades i fires sobre conciliació, nous usos del temps, ocupació i 

ensenyament. Amb aquesta acció s’ha pogut recollir informació i materials, a la mateixa vegada que 

exemples de bones pràctiques de municipis que es troben es situacions similars.  

 

L’equip tècnic durant aquesta primera fase ha realitzat recerca sobre els diferents serveis i recursos de la 

zona que s’han considerat de possible interès pel Dona’t una oportunitat . S’han realitzat visites, 

entrevistes, reunions i intercanvis d’informació. S’ha elaborat un llistat dels serveis identificats per fer-ne 

ús en la segona fase del programa. 

Aquesta experiència que descrivim de fer un diagnòstic de la situació local, ampliar la formació 

específica sobre els temes principals de treball i aprendre d’altres experiències i serveis municipals que 

funcionen és el que ha permès que avui tinguem a les mans l’avantprojecte Dona’t una oportunitat . 
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5. Eixos d’actuació 

A partir de les necessitats detectades i dels resultats extrets a l’estudi diagnòstic, l’equip tècnic realitza les 

propostes d’actuació adients per tal de donar resposta. 

 

Cal destacar que aquestes propostes s’exposen amb la intenció de desenvolupar-les en dos anys 

(2007/2009) tal i com es pot veure en el següent apartat de temporalització. En la última fase, es realitzarà 

una avaluació del programa Dona’t una oportunitat  i es redactarà un informe amb conclusions per tal 

de, si s’escau, reconduir i/o millorar el programa Dona’t una oportunitat . 

 

Les propostes que a continuació es presenten són les considerades per l’equip tècnic. Caldrà valorar-les 

amb l’equip de govern i comptar amb l’aprovació del mateix per poder dur-les a terme definitivament.  

 

La proposta que es fa és global, perquè la creació d’una xarxa de recursos locals definits a partir dels 

resultats de la diagnosi és el que permetrà donar resposta a les dificultats de les famílies de Masquefa, i en 

concret de les dones.  

 

Aquests recursos no funcionarien aïlladament, necessiten formar part d’una mateixa coordinació i 

objectiu per treballar integralment amb la població destinatària. És per aquest motiu que parlem de 

programa, perquè es proposa un conjunt d’activitats que pretenen resoldre conjuntament una mateixa 

problemàtica. 

 

El desenvolupament d’aquestes activitats ha de ser entès en un procés de dos anys amb una lògica de 

caràcter cíclic, en el qual el desenvolupament d’una acció pot portar a un altra de manera consecutiva 

amb l’objectiu de que en els dos anys es consolidin i funcionin com a programa.  

 

Finalitzarà l’últim període amb un informe d’avaluació que permetrà un reajustament, si és necessari, per 

tal de garantir la correcta continuació del Dona’t una oportunitat  a llarg termini.   

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 
AJUNTAMENT DE LA     NIF: P0811800B 
VILA DE MASQUEFA  Tel. 93 772 50 30 Fax: 93 772 53 11 
Carrer Major, 93  Correu electrònic: masquefa@diba.es 
08783 MASQUEFA (Anoia)  www.masquefa.org 

 

 

 

És molt important tenir previstes i temporalitzades totes les fases del desenvolupament. Hi ha activitats de 

caràcter previ que el programa Dona’t una oportunitat  requereix per poder iniciar-se adequadament. 

El programa Dona’t una oportunitat , com ja hem dit, ha superat una primera fase d’ estudi i disseny. A 

continuació entrem en la fase de desenvolupament.  

La fase de desenvolupament segueix una consecució cíclica, no es comença una activitat fins que no es 

consolida l’anterior. Durant el període gener 2007/gener 2009 s’ha de consolidar tot el Programa. 

La fase de desenvolupament neix amb la fase inicial, prèvia a l’execució de les activitats. Aquesta 

primera fase prèvia al desenvolupament engloba tres activitats: 

 

Validació de l’estudi diagnòstic i l’avantprojecte Dona’t una oportunitat : L’equip tècnic del programa 

repartirà una còpia de l’estudi i de l’avantprojecte a tots els tècnics municipals implicats, l’Alcaldessa, el 

Tinent Alcalde de l’Àrea de Serveis Personals, el regidor de promoció econòmica i la regidora de cultura 

per validar els documents i escollir les activitats a les que es donarà suport i es desenvoluparan 

definitivament. 

 

Aprovació per Ple ordinari: Un cop validat el document, i després d’haver redactat un tancat i definitiu, 

passarà per Ple ordinari. 

 

Acte de presentació pública: S’organitzarà una presentació del programa Dona’t una oportunitat  i es 

convidarà a totes les persones que han participat (dones, tècnics, empresaris, ETT, serveis i recursos 

visitats,etc.) i a totes les persones que al llarg del procés poden participar (ajuntaments de la zona, 

empreses del territori, unió de botiguers, sindicats, etc.). També estaran presents els medis de 

comunicació locals i comarcals.  

Presentaran l’acte l’alcaldessa M.Teresa Estruch i Mestres, el Tinent Alcalde de l’Àrea de Serveis 

Personals Jordi Gonzalez, el Regidor de Promoció Econòmica Josep Duran i Gàlvez i la Regidora de 

cultura Meritxell Sàlvia i Viles, juntament amb l’equip tècnic del Dona’t una oportunitat .  

Es valora la possibilitat de convidar a l’acte a un representant polític o tècnic de la Diputació de 

Barcelona o la Generalitat de Catalunya. 

 

 

Eix 1: Difusió 

Fase inicial de desenvolupament 
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1.1   Crear i aplicar la guia  d’estil 

Per tal de fer visible el programa Dona’t una oportunitat  i garantir l’èxit del seu desenvolupament s’ha 

considerat molt important definir unes línies bàsiques d’actuació, un manual, per regir-ho.  

L’objectiu de la guia d’estil és establir les normes que s’han d’aplicar a totes i cadascuna de les accions 

que es portin a terme. Aplicant la guia d’estil aconseguim regular el Dona’t una oportunitat . 

 

Els acords i normes establertes per l’equip tècnic són els següents: 

 

 

1.2 Participació en accions locals 

És important aprofitar el desenvolupament d’accions local ja existents per donar a conèixer el programa 

Dona’t una oportunitat  i  executar accions dins d’aquest marc per potenciar el treball transversal.  

1. El programa Dona’t una oportunitat s’identificarà amb un logo (cal crear-lo) concret que 

apareixerà a totes les publicacions relacionades: cartells, materials, presentacions Power Point, 

etc. 

 

2. El Programa Dona’t una oportunitat es denominarà amb el següent lema i es respectarà la font 

(Cooper Black i Arial Narrow), la mida (14/9) i el color (lila i negre). 

 

DonaDonaDonaDona’t una oportun’t una oportun’t una oportun’t una oportunitatitatitatitat    
Treballem junts per a que puguis treballar 

 
3.  A totes les activitats organitzades pel programa Dona’t una oportunitat es desenvoluparà el 

següent estil: 

 

a.  Es farà un emmarcament i presentació del programa Dona’t una oportunitat abans de 

l’inici de cada activitat. 

b.  Es repartirà un obsequi amb el lema i el logo del programa Dona’t una oportunitat a les 

activitats. 

c. Els materials didàctics (dossiers, carpetes, cartells, etc.) que s’utilitzin s’identificaran 

amb el logo i  el lema establerts.  

 

4. Anualment s’organitzarà un acte de presentació de la planificació prevista on es convidarà a 

totes les participants, empresaris , professionals implicats i premsa a un petit refrigeri.  

 

5. Totes les activitats que s’organitzin des del programa Dona’t una oportunitat es faran en horari 

compatible amb l’escolar per tal de facilitar a les dones l’accés a les mateixes. 

 

6. Les dones que es trobin en situació d’atur tindran preferència per participar a les activitats per 

davant de les que no ho estiguin. 
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Concretament hem decidit participar, inicialment, en dos accions que ja es venen desenvolupant al 

municipi des de fa un temps: 

 

Fira de l’Infància  (Regidoria d’Educació) 

Dona’t una oportunitat  va participar en l’anterior edició de la fira al juny de 2004 amb activitats per 

infants sobre les professions dels seus pares. Amb aquesta activitat es van aconseguir dades per l’estudi 

diagnòstic.   

L’activitat que es planteja per la propera fira 2007 és portar a terme un concurs de dibuix sobre les 

tasques domèstiques per tal de treballar la corresponsabilitat de les tasques a la llar i  fer 

sensibilització a la població en general sobre temes de conciliació entre la vida laboral i familiar. 

 

Setmana de la Dona (Regidoria de Cultura) 

 Dins del programa de la Setmana de la dona de Masquefa cal incloure activitats relacionades amb el 

món laboral adreçades a dones. És necessària una reunió de coordinació prèvia amb la Regidoria de 

Cultura per definir les accions. 

 

 

1.3 Creació d’una pàgina web Dona’t una oportunitat  

La pàgina web de l’ajuntament de Masquefa és una porta d’accés a la població. Creiem que seria 

necessari incloure un apartat destacat i fix en el que projectes, programes i plans de l’ajuntament puguin 

tenir el seu propi espai. 

En aquest apartat apareixeria el logo identificatiu, en aquest cas el del Dona’t una oportunitat . Donaria 

accés a una pàgina web pròpia que l’equip tècnic actualitzaria amb informacions generals, activitats, 

notícies,etc. 

Es podrien aconseguir avanços com la realització de tràmits per internet i aconseguir així una mesura 

de conciliació. Per exemple, les inscripcions als cursos Dona’t una oportunitat . 

 

 

 

1.4 Crear una Xarxa Dona’t una oportunitat Anoia Sud 

Si durant el temps previst de desenvolupament el programa Dona’t una oportunitat  es demostra que ha 

estat capaç de complir els objectius previstos al municipi de Masquefa, l’equip tècnic proposa iniciar una 

xarxa Dona’t una oportunitat Anoia Sud amb els ajuntaments de Piera i Hostalets de Pierola. 
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Amb aquesta xarxa es pretén desenvolupar un treball en equip, minimitzar i compartir costos i optimitzar 

recursos per difondre i desenvolupar el Dona’t una oportunitat .  

Aquesta proposta requereix la coordinació i implicació dels tres ajuntaments. 

 

 

 

 

2.1 Sensibilització a la població en general 

 

Durant quinze dies estarà al municipi l’exposició “La participació equilibrada de dones i homes” del 

servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona. 

Aquesta exposició s’adreça a la població en general i fa un recorregut sobre els diferents aspectes de la 

participació política i social de les dones, avui dia, a diferents institucions públiques i privades.  

Mitjançant aquestes dades es vol generar un debat de reflexió de què significa participar en la vida 

pública, per què i quins són els mitjans per fer-ho.  

 Estarà a la Torre dels Lleons durant una setmana, una setmana al vestíbul de l’Escola Bressol i una 

setmana més a al CAP. L’ultima setmana es farà un acte de cloenda. 

L’exposició la formen set plafons de 90x225cm i quatre postals amb imatges il·lustrades de la mateixa 

exposició. Els títols dels plafons són: 

 

1. La participació equilibrada de dones i homes 

2. Les dones i la política 

3. Les dones i altres àmbits 

4. Les barreres 

5. Les polítiques d’igualtat 

6. La Diputació de Barcelona 

7. El teu ajuntament 

 

L’ajuntament haurà de: 

 

− Facilitar l’espai per l’exposició 

− Organitzar l’acte d’inauguració (assistirà una representació de la Secció Tècnica del SPPIDH 

de la Diputació i una representació política de l’ajuntament) 

Eix 2: Sensibilització 
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− Fer la difusió publica de l’activitat a partir del material que es facilita (targetes, cartells, 

mitjans locals i comarcals, etc.).  

 

Aquesta exposició no suposa cap cost per l’ajuntament. El Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat 

de la Diputació de Barcelona proporciona el trasllat, muntatge i desmuntatge, les postals divulgatives i 

assessorament tècnic.  

Aprofitant la presència d’aquesta exposició al nostre municipi, s’organitzarà conjuntament amb les 

Regidories de Participació Ciutadana, Serveis Socials, Cultura i Educació, un taller per dones que la 

Diputació de Barcelona facilita . Té una durada de vuit hores en les que es treballen els següents 

objectius:  

 

� Conèixer el paper social i polític dels moviments de dones al llarg de la història 

� Conèixer les motivacions comunes que impulsen a participar a les dones 

� Fer visible l’experiència de les dones en l’àmbit comunitari  

� Identificar les barreres externes i internes a la “participació pública” de les 

dones: habilitats socials, parlar en públic, usos del temps, triple rol, etc.  

 

Aquest taller es farà en horari compatible amb l’escolar per facilitar a les dones que són mares la 

possibilitat d’assistir mentre els seus fills estan a l’escola.  

 

L’associació de dones de Piera, durant la Fira del Sant Crist 2006, ha organitzat una exposició 

fotogràfica sobre aspectes laborals de la vida de les dones del seu municipi. Es valora la possibilitat de 

llogar aquesta exposició, o bé, de fer una de pròpia.  

 

D’altra banda, des del Dona’t una oportunitat , s’estarà atent a campanyes publicitàries adreçades a la 

població en general que treballin temes relacionats amb la inserció laboral de les dones, la conciliació de 

la vida familiar i laboral, la corresponsabilitat de les tasques de la llar, etc. per tal de fer-ne ús al nostre 

municipi. 

 

2.2 Sensibilització a  les empreses 

Els empresaris/es de la zona han de prendre consciència de la realitat sociolaboral de les dones de 

Masquefa.  

S’ha d’iniciar una campanya informativa i de sensibilització per les empreses on es donin a 

conèixer els resultats de l’estudi diagnòstic sobre el perfil sociolaboral de les dones. Amb aquesta 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 
AJUNTAMENT DE LA     NIF: P0811800B 
VILA DE MASQUEFA  Tel. 93 772 50 30 Fax: 93 772 53 11 
Carrer Major, 93  Correu electrònic: masquefa@diba.es 
08783 MASQUEFA (Anoia)  www.masquefa.org 

acció els empresaris prendran consciència i, a partir de la mateixa, s’implicaran en accions relacionades 

amb temes de conciliació, usos del temps, transport, etc. entenent que la seva implicació els pot 

beneficiar en la seva producció.  

Un responsable de l’equip Dona’t una oportunitat , un dia a la setmana es desplaçarà a les empreses, 

havent demanat cita prèvia amb el cap de personal responsable, per desenvolupar aquesta tasca. 

Considerem empreses de la zona aquelles a les que les dones estan disposades a desplaçar-se i accedir a 

les seves ofertes de treball  (Martorell, Piera, Hostalets, Sant Sadurní, Abrera, Sant Esteve de Sesrovires, 

etc.). Per iniciar aquesta acció creiem que és indispensable donar exemple implicant primer a 

l’administració i les empreses del municipi, petita, gran i mitjana empresa. Donat que ja coneixen el 

servei de Borsa de Treball, una porta d’accés són les empreses que han utilitzat el SOM per anunciar 

les seves ofertes de treball o les empreses que estan homologades al Servei Suport Domicili Anoia 

Sud. 

Caldria editar un díptic informatiu  per aquesta campanya als empresaris amb el que poguessin conèixer 

el programa Dona’t una oportunitat , identificar-lo amb un espai concret i saber a qui i a on han 

d’adreçar-se per fer consultes sobre temes relacionats amb la conciliació i la contractació de dones. 

 

 

 

 

El SOM, per tal de donar un millor servei ha de reestructurar-se i adaptar-se a la nova situació detectada.  

Hi ha èpoques en les que la sobrecàrrega de feina de l’equip tècnic fa que els serveis que es presten siguin 

els mínims: es realitzen entrevistes ocupacionals, assessoraments i gestió d’ofertes. La resta de serveis 

que s’haurien d’ofertar des del SOM com el Club de la feina (consulta de formació, d’empreses, d’ETT, 

de mapes, d’horaris de transport, etc.), tallers de tècniques de recerca de feina, prospecció d’empreses, 

etc.  no es poden desenvolupar. 

Els seguiments i la recerca activa de feina es deixen sota la responsabilitat de les persones usuàries, que si 

bé, fomenta l’autonomia, en determinades situacions deixen una mica desatesos els col·lectius amb més 

necessitats, com és el cas de les dones que requereixen una atenció i serveis “a mida”. 

La descàrrega de tasques administratives i d’altres no directament relacionades amb temes de promoció 

econòmica, permetria a l’equip tècnic poder realitzar un diagnòstic més acurat de la situació de cada 

persona per tal de determinar el grau d’autonomia que té en el moment d’adreçar-se al servei i establir si 

és pertinent d’un servei d’acompanyament i seguiment més acurat.  

S’haurien de desenvolupar des del SOM quatre àmbits de treball bàsics: 

 

Eix 3: Reestructuració del SOM 
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- el treball personalitzat en l’itinerari professional de les persones usuàries 

- el treball amb les empreses 

- la formació en tècniques de recerca de feina 

- la difusió del servei 

 

3.1 Incorporar la figura del prospector d’empreses1 

És molt important treballar els tres grans eixos de l’ocupació: usuaris, territori i empreses. Actualment, 

des del SOM, es treballa amb els dos primers. Per una banda amb els usuaris mitjançant el servei 

d’orientació i el Club de la feina i per l’altre amb el territori mitjançant els acords del Pacte Territorial de 

l’Anoia. En canvi, amb els empresaris, degut a la manca de recursos (temps i personal) no es treballen 

aspectes com la informació del servei, la captació d’ofertes, el diagnòstic de la realitat empresarial, la 

detecció de necessitats, etc. 

 La relació que en aquest moment hi ha entre el SOM i les empreses de la zona és unidireccional, és 

a dir, les empreses tenen la necessitat de cobrir un lloc de treball i es posen en contacte amb el servei. 

Caldria transformar aquesta relació en bidireccional, és a dir, afavorir una relació d’intercanvi 

d’informació i de complicitat. 

 Per tal de millorar la qualitat del SOM, augmentar el número d’ofertes de treball i disposar d’informació 

per identificar quina és la formació més adient per inserir-se en el mercat de treball de la zona, és 

necessari incorporar la figura del prospector d’empreses al SOM.  

Les funcions i tasques que aquest professional desenvoluparà també van relacionades a sensibilitzar, 

promoure, gestionar i informar sobre tot allò relacionat amb la conciliació i l’equilibri entre l’àmbit 

personal i professional. Podem dir que aquest professional tindrà una doble funció, la de prospector 

d’empreses i la d’agent de conciliació.  

Es tractar d’informar sistemàticament a les empreses de les novetat legislatives sorgides pel foment de 

contractació de dones i de difondre experiències d’accions positives sobre conciliació en d’altres 

empreses per tal de que preguin consciència i exemple dels models aplicats.  

El prospector utilitzarà l’eina informàtica XALOC  que l’insertora del SOM fa servir per les entrevistes. 

A la mateixa vegada que ara es disposa d’una base de dades d’usuaris es disposarà d’una d’empresaris. 

D’aquesta manera es podrà facilitar la recerca de dades i les dues professionals podran utilitzar-la com 

agenda i eina per fer un casament entre l’oferta i la demanda.  

                                                
1 Font: Quaderns de Foment de l’Ocupació. La prospecció d’empreses a la xarxa Xaloc Intermediació. Diputació de Barcelona.  
Quaderns de Foment de l’Ocupació. Reflexions per a la definició d’un nou model de Servei Públic d’Ocupació 
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Es necessària una coordinació entre les dues professionals per tal de poder millorar les possibilitats 

d’inserció de les dones. Caldrà mantenir el contacte de la prospectora amb la insertora durant tot el procés 

i realitzar un seguiment de la persona i les empreses per registrar quin és el seu itinerari. 

L’objectiu de la prospecció d’empreses en l’àmbit de la intermediació laboral és establir un  canal de 

col·laboració amb el teixit empresarial de la zona. Aquest objectiu general es desenvoluparà a partir 

dels següents objectius específics: 

 

� Fer difusió del SOM i el Dona’t una oportunitat  per explicar quins serveis poden oferir a 

les empreses i quins són els avantatges d’utilitzar-los. 

� Conèixer les característiques del teixit empresarial 

� Captar ofertes de treball 

� Facilitar el procés d’intermediació laboral 

� Detectar les necessitats del mercat de treball de la zona 

 

Aquesta acció s’entendrà com un conjunt d’actuacions adreçades a apropar l’oferta i la demanda de 

treball. L’apropament del SOM al teixit empresarial ajudarà a la lluita contra l’atur i a la millora de la 

situació social i laboral dels habitants del municipi en general, i de les dones, en especial.  

 

 

 

La prospecció d’empreses no es pot entendre com una tasca aïllada, al contrari, s’ha d’entendre com una 

tasca que requereix sumar esforços a favor d’una actuació conjunta. És per aquest motiu que el pla TET  

pot oferir recursos en aquesta acció, treballar de forma transversal amb l’estudi de detecció de necessitats 

formatives que proposa, i sortir beneficiat amb les actuacions d’aquest professional. 

 Aconseguirem així la definició d’una línea de treball conjunta amb la que podrem assessorar de 

forma adequada a les dones, als joves i a tota la població que ho requereixi respecte a la seva 

formació i/o inserció. 

 

Llocs de 
treball que les 

empreses 
necessiten 

cobrir 

OFERTA D’OCUPACIÓ DEMANDA D’OCUPACIÓ 

Les persones 
que sol·liciten 
una feina, o 
bé la volen 

canviar 

PROSPECCIÓ 
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3.2 Creació d’un “punt de trobada” 

 A partir dels contactes que el prospector d’empreses farà a la zona es pot realitzar una reunió de 

caràcter anual en la que participin dones, empresaris i polítics per parlar sobre temes relacionats amb 

l’oferta i la demanda del mercat laboral, la conciliació del treball amb la vida familiar i les accions 

municipals que es desenvolupen per equilibrar la situació. 

Tot i que es planifica per desenvolupar-la un cop l’any, qualsevol tema d’actualitat que s’hagués de 

tractar amb aquests tres agents de forma conjunta es portaria al Punt de trobada. 

En aquest espai es fomenta el treball en equip, l’escolta activa, l’intercanvi de visions i la recollida de 

propostes. 

 

3.3 Oferir tallers de tècniques de recerca de feina 

Un currículum vitae, una carta de presentació o la realització d’una entrevista són la primera porta d’accés 

al món del treball. Són l’eina que ens definirà davant la persona que fa la selecció i ens ajudarà a 

continuar com a candidats/es del lloc de treball. Les dones de Masquefa utilitzen alguns d’aquests 

recursos, però cal assegurar-se tècnicament de la qualitat amb la que ho fan. 

 És per aquest motiu que es proposa organitzar tallers per minigrups de 5 dones on es tractin les 

diferents tècniques de recerca de feina de forma personalitzada: 

 

 

− Canals de recerca de feina i mercat laboral 

− Com fer un currículum vitae i una carta de presentació 

− Les entrevistes de feina 

− La feina a un clic! (recerca d’ofertes de treball per internet) 

 

Els tallers s’organitzaran amb un període d’inscripció previ per garantir l’assistència. La difusió es 

gestionarà des de les entrevistes al SOM, amb cartells i fulletons al municipi i amb anuncis a la pàgina 

web i la premsa local. 

S’organitzaran cada mes tallers sobre els diferents canals de recerca de feina, sobre l’elaboració del 

currículum, sobre entrevistes de feina i sobre la recerca de feina per internet, La feina en un clic!.  

Les principals destinatàries són les dones, sobretot aquelles en situació d’atur i/o amb interès de 

trobar una nova feina apuntades a la Borsa de Treball. Si queden places lliures, els tallers es poden 

obrir a totes les persones interessades. 
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3.4 Fer una campanya de difusió del servei 

Masquefa experimenta un creixement demogràfic que dificulta el poder trobar un equilibri entre la 

demanda i l’oferta de serveis. Les persones nouvingudes al municipi no coneixen els serveis existents ni 

el seu funcionament. 

La posada en marxa del Pla de Recepció i Acollida de Masquefa (PRAM), liderat per les regidories 

d’Educació i Serveis Socials, és un port fort per donar resposta en aquesta mancança.  

 Des del departament de Promoció Econòmica creiem que cal iniciar una campanya de difusió del SOM, 

dels serveis que ofereix i el funcionament dels mateixos: Orientació, Club de la Feina, Dona’t una 

oportunitat , Xec Servei, etc. per fer una casament entre el servei i els vilatans/es nouvinguts/es. 

 

Aquesta difusió es farà utilitzant els diversos canals de comunicació locals disponibles: 

 

• Editar un díptic informatiu per possibles usuaris del SOM (PRAM) 

• Editar un díptic informatiu per usuaris del SOM 

• Reorganitzar i actualitzar periòdicament l’apartat de Promoció Econòmica a la pàgina web 

municipal www.masquefa.org i fomentar l’ús entre els usuaris/usuàries del SOM. 

• Fomentar l’ús de la pàgina web www.anoiasud.org per la recerca de feina 

• Anunciar durant l’any a la ràdio i la televisió local totes les accions que es realitzin (cursos de 

formació, nous serveis, etc.) 

• Utilitzar les revistes locals i diaris comarcals per anunciar les accions (cursos de formació, nous 

serveis, etc.) 

 

 

 

 

Vista la baixa qualificació de les dones de Masquefa i de la població en general, i atesa la importància de 

la formació per aconseguir un lloc de treball de qualitat i com a motor del desenvolupament local, 

proposem diverses actuacions en el marc de la formació.  

 

4.1 Oferir  Formació Ocupacional 

La formació ocupacional (FO) és la formació professionalitzadora que s’ofereix fora del sistema educatiu 

reglat. Depèn del Departament de Treball i no del Departament d’Educació, és formació adreçada a 

treballadors i treballadores i es pot gestionar directament des dels ajuntaments. 

Eix 4: Formació 
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 És específicament una acció formativa per lluitar contra la desocupació formant en ocupacions concretes 

i no en professions genèriques de les quals s’encarrega el sistema educatiu reglat. És per això que permet 

donar resposta més ràpidament als canvis tecnològics i a les necessitats reals del mercat de treball que la 

formació reglada.  

La seva gestió des de l’àmbit local  permet adaptar-se més ràpidament als canvis del mercat laboral i als 

requeriments de les empreses i sectors del propi territori.  

Per sol·licitar una acció de formació ocupacional al Departament de Treball és necessari ser Centre 

Col·laborador. Per tant, en primer lloc, l’Ajuntament de Masquefa hauria de sol·licitar ser Centre 

Col·laborador (disposem de la documentació per la sol·licitud d’homologació per a ser Centre 

Col·laborador de Formació Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball 

i Indústria de la Generalitat de Catalunya). Altrament, caldria veure quines són les necessitats de formació 

de les empreses (Estudi sobre necessitats formatives de les empreses) per tal de poder-se acollir en el 

moment que s’obrin els terminis a una subvenció per a la realització d’accions formatives. 

 

Les etapes que s’haurien de dur a terme són: 

 

- Identificació de les necessitats i demandes locals 

- Valoració de les possibles accions formatives 

- Selecció de les accions formatives a dur a terme 

 - Disseny de l’acció formativa 

 - Realització de l’acció formativa 

 - Inserció 

 - Avaluació de l’acció 

- Avaluació global de l’oferta 

 

L’equip tècnic, després de la investigació que s’ha dut a terme en aquesta primera fase del programa 

Dona’t una oportunitat , fa dues propostes per desenvolupar com a FO que, tot i que queden justificades 

a continuació, caldria verificar amb l’estudi de necessitats formatives de les empreses: 

 

-Auxiliar de geriatria: Donada la massiva existència de centres geriàtrics als municipis del voltant de 

Masquefa, i valorant la flexibilitat d’horaris que aquests poden oferir a les dones (torns de nit, torns 

intensius de matí) es creu que seria convenient organitzar un curs de FO (700h aproximadament) per 

dotar a les dones amb una formació específica que les professionalitzi i faciliti l’inserció al món del 

treball. 
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L’espai que es podria homologar com a centre col·laborador seria la Sala Petita del Recinte Rogelio 

Rojo. Caldria habilitar-lo amb taules individuals i cadires per un mínim de 15 alumnes. 

 

-Jardineria: Un altre especialitat que l’equip tècnic considera adequada per desenvolupar com a FO és la 

jardineria (350 hores aproximadament). 

Al municipi de Masquefa hi ha quatre empreses de la branca i a la zona podem destacar les instal·lacions 

del Camp de Golf de la Beguda Baixa i altres empreses  S.L relacionades ubicades a municipis de les 

rodalies. 

Cal considerar el nombre de persones (34) que ha tingut interès per desenvolupar el curs de jardineria (24 

hores) organitzat al mes d’octubre per la Regidoria de Medi Ambient i el fet de que un 33.3% l’ha fet 

perquè voldria treballar coma jardiner/a. 

Com a possibles espais que es podrien homologar com a Centre Col·laborador, en aquest cas, proposem 

l’aula de formació del COMAM o la Sala Petita. L’espai ha de fer un mínim de 30m2 i cal habilitar-ho 

amb taules individuals i cadires per un mínim de 15 alumnes. 

Les pràctiques podrien desenvolupar-se en espais municipals essent un doble benefici, per una banda la 

formació pràctica dels alumnes i, per l’altre, la millora pel municipi i els seus vilatans. 

Per justificar la necessitat d’aquest curs cal tenir en compte que el nombre d’empreses de la zona 

relacionades amb la jardineria és de més de cinc (Beguverd, Flor de Neu, Camp de Golf Masia Bach, 

L’Encís, La Roda, etc). Algunes d’aquestes empreses han utilitzat el SOM per buscar treballadors/es.  

 

4.2 Oferir  formació al personal tècnic 

La filosofia de treball entre els tècnics de l’Ajuntament de Masquefa és transversal. Compartim espais, 

usuaris, objectius, etc. que ens obliguen com a professionals a comprometre’ns amb un treball transversal 

que garanteixi la qualitat dels serveis, l’optimització  de la utilització dels recursos i l’atenció integral a 

les persones.  

Des del Dona’t una oportunitat  es proposa organitzar unes Jornades Tècniques Locals de caràcter 

permanent per tal d’oferir una informació i formació a tots els professionals que d’una forma o altre estan 

implicats amb les temàtiques que es tracten des d’aquest programa.  

Seran temes relacionats amb l’ocupació, amb la inserció de dones, amb l’atur, la igualtat de gènere, etc. 

Els ponents convidats oferiran exemples de bones pràctiques, experiències de municipis amb 

característiques similars, exposicions concretes, etc.  

Altrament, no es deixarà mai de banda la necessitat de reciclatge dels personal tècnic que lidera aquest 

programa. Es proposa començar per una formació generalista en igualtat d’oportunitats per anar 
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ampliant-la amb altres formacions de caire més específic sempre en consonància amb les necessitats de 

les dones de Masquefa. 

 

4.3 Oferir Formació “a mida” 

Amb l’objectiu de facilitar a les dones l’accés als cursos de formació que millorin les seves possibilitats 

d’inserció s’organitzaran els cursos en horari compatible amb l’escolar, és a dir, mentre les dones 

deixen els seus fills a l’escola puguin fer formació. Ens referim a la franja 9.15h/12.15h i de 

15.15h/16.15h. 

Tots els cursos que s’organitzin des del Dona’t una oportunitat  s’adreçaran principalment a dones 

aturades i s’ajustaran a les seves necessitats pel que fa a l’horari, el lloc i el contingut.  

Els cursos s’organitzen amb la finalitat de millorar el perfil sociolaboral de les dones i de que tinguin més 

possibilitats per entrar al món laboral.  

La selecció del cursos es farà a partir de la detecció de necessitats i aquells que confirmin el seu 

funcionament es repetiran de forma anual (depenent de la demanda). És per aquest motiu que 

l’estudi que es proposa fer a les empreses i la tasca del prospector són imprescindibles. És necessari 

disposar d’una informació que ens avanci cap a on es dirigeix el mercat de treball de la zona i poder 

anticipar-nos formant a dones que donin resposta en aquesta oferta.  

Durant l’any 2006 s’han organitzat cursos d’ofimàtica bàsica, monitores de temps lliure i manipulació 

d’aliments en  horari compatible amb l’escolar. Ha estat una experiència pilot que s’ha portat a terme a 

partir de la detecció de necessitats i de les demandes de les pròpies dones. Cal esmentar que els cursos 

realitzats fins ara han estat una experiència positiva segons el que indiquen les avaluacions contestades 

per les dones participants2.  

 

4.4  Executar una sessió informativa 

Amb caràcter anual, s’organitzarà una sessió informativa adreçada especialment a les dones usuàries del 

SOM. En aquesta sessió s’oferirà informació sobre les possibilitats de formació a la zona i al municipi 

que tenen les dones. 

  

La recerca d’aquesta informació s’aconseguirà a partir de tots els contactes que s’han fet en la primera 

fase d’investigació. S’ha establert relació amb projectes i recursos que treballen concretament per dones 

(Hinterland, Igualem, etc.) i amb serveis de la zona que ofereixen formació ocupacional. No podem 

                                                
2 Resultats d’avaluació 
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deixar d’esmentar el treball conjunt que es realitza amb la Regidoria d’Educació d’aquest municipi vers la 

formació. 

Durant el 2005 es va realitzar una prova pilot  d’aquesta sessió informativa a la que van assistir 

aproximadament unes 20 dones. Es va explicar i repartir informació sobre els cursos, les adreces i les 

persones de contacte. La valoració va ser molt positiva i moltes de les dones han participat en els diferents 

cursos.  

En aquesta mateixa sessió es va detectar la problemàtica horària que les dones tenen per assistir a 

cursos de formació que millorin les seves possibilitats d’inserció al món del treball degut a que els horaris 

dels cursos no són compatibles amb els de la cura dels seus fills. Va ser el moment en que es va 

identificar com una necessitat el que a l’apartat anterior (4.3) es descriu com “formació a mida”. 

Amb aquesta experiència es pot justificar la important d’organitzar aquest tipus de sessions de treball 

participatives que permeten a les dones expressar les seves problemàtiques, i com a conseqüència, 

aquestes poden ser detectades pels professionals tècnics per treballar-les i oferir respostes.    

 

4.5 Creació d’una Escola d’Educació de persones Adultes (EpA) 

La creació d’una escola EpA és la proposta més ambiciosa (econòmicament parlant) que fa l’equip del 

Dona’t una oportunitat . Destaquem que aquesta proposta no és directament responsabilitat de l’Àrea de 

Promoció Econòmica, però, donat el treball transversal que desenvolupem els tècnics des de l’àrea de 

Serveis Personals no podem oblidar-la. 

Una EpA, inclosa en el Pla Local de Formació Permanent com a paraigües de tota la formació local, 

donarà resposta a tota la part de la població (que és la majoria) que no té estudis superiors i/o 

certificats. Aconseguir formar a les dones, i a la població en general, amb aquestes titulacions 

augmentaria les possibilitats d’accés al món laboral i milloraria les condicions laborals. 

 

En una EpA es podria centralitzar la següent formació: 

− Preparació Prova d’accés a la universitat ( majors de 25) 

− Preparació prova d’accés a CFGM (joves que no han acreditat l’ESO) 

− Preparació prova d’accés a CFGS (joves que no han acreditat el Batxillerat) 

− Preparació d’oposicions de funcionaris 

− Català (A, B, C) 

− Alfabetització 

− Alfabetització per immigrants 

− Etc. 
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No es tractaria de començar de zero perquè a la nostra vila ja s’ha iniciat un treball de formació amb les 

persones adultes (català, alfabetització, etc.) però la creació d’una EpA centralitzaria i optimitzaria els 

recursos i facilitaria als ciutadans l’accés. 

Per ubicar aquesta escola seria necessari un espai adequat amb les aules i materials adients. Es podria 

valorar la reforma d’espais del Recinte Rogelio Rojo que no s’utilitzen i amb una habilitació podrien 

complir els requisits. 

Per finançar aquesta proposta cal valorar subvencions de les diferents institucions i departaments. 

El paper del Programa Dona’t una oportunitat  dins d’aquesta EpA consistiria en garantir i facilitar a les 

dones del municipi l’accés i la millora de la seva formació vetllant perquè s’ofereixin horaris 

compatibles amb la seva vida familiar i laboral, i especialitats de formació que augmentin les 

possibilitats d’inserció de les dones a la zona. 

Mentre perduri l’absència d’una EpA al nostre municipi, des dels diversos serveis d’atenció locals es pot 

derivar a les dones a l’Escola d’Adults de Martorell . 

 

4.6  Implicació en el Pla Local de Formació Permanent 

El Pla Local de Formació Permanent actualment es troba en període de disseny. Durant l’any 2007 esta 

previst el seu desenvolupament. 

La Regidoria d’Educació és líder d’aquest pla, però compta amb el suport i la coordinació de Joventut, 

Esports, Noves Tecnologies, Promoció Econòmica, Serveis Socials, Cultura, Participació Ciutadana i 

associacions veïnals, culturals, artístiques, socials educatives i esportives. 

L’objectiu és crear un pla que permeti oferir als vilatans/es una formació de qualitat al llarg de la vida per 

millorar els seus coneixements, competències i aptituds amb una perspectiva personal, cívica, social o 

relacionada amb l’ocupació. 

Des del programa Dona’t una oportunitat  cal treballar per, dins d’aquest plantejament de l’educació 

permanent, oferir formació adreçada a les dones i que aquesta compleixi els requisits que elles demanden 

com per exemple proximitat, horaris compatibles amb l’escolar, etc. 

És necessari contemplar  l’existència d’aquest pla com un punt fort pel Dona’t una oportunitat . El seu 

desenvolupament permetrà coordinar i centralitzar l’oferta formativa, fet que ajudarà a que aquesta es 

desenvolupi de forma optima, coordinada i efectiva.  

  

4.7 Desenvolupar un estudi sobre necessitats formatives 

Com ja hem esmentat, per oferir formació amb l’objectiu de que aquesta sigui una possibilitat més 

d’accés al món del treball, és necessari que aquesta formació estigui justificada i es percebi com una 

necessitat. 
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Oferir formació sense una base que ens garanteixi que la branca que s’ha escollit és necessària i ofereix 

llocs de treball accessibles, pot generar fracàs, inseguretat, baixa autoestima i poca credibilitat en el 

programa Dona’t una oportunitat  i en les mateixes usuàries.   

Aprofitant la figura del prospector d’empreses, s’hauria d’impulsar un sondeig  per definir les necessitats 

dels llocs de treball. Es faria en el sector empresarial a nivell local i supramunicipal considerant la zona a 

la que més solen accedir les dones per treballar (Masquefa, Martorell, Piera, Sant Sadurní, Abrera, etc.) a 

més de la municipal.  

Podem considerar aquesta proposta de definir les necessitats dels llocs de treball com una doble necessitat 

pel municipi degut a que des del pla de Transició Escola Treball (TET) de l’ajuntament també es valora 

per tal d’identificar les necessitats de les empreses i equilibrar-les amb les dels joves (formació, ofertes de 

feina, inserció, etc.).  

Tot i així, no és suficient la tasca del prospector. És necessari que un professional desenvolupi un 

estudi extens sobre aquest camp i defineixi les necessitats, a més que, les actualitzi. Posteriorment al 

desenvolupament de l’estudi caldrà dissenyar un pla local de formació. 

Existeixen diverses vies de finançament per poder cobrir econòmicament aquest estudi:     

-Compartir els costos ja previstos pel pla TET amb una xarxa natural amb els altres municipis interessats 

 -Subvenció de la Diputació de Barcelona (subvenció del 50%) o amb una del Departament de Treball de 

la Generalitat (subvenció d’entre 75% i 80%).  

-Pla d’Ocupació subvencionat pel Departament de Treball de la Generalitat. Cal esmentar que els plans 

d’ocupació s’adrecen a persones en situació d’atur que pertanyen a col·lectius amb risc (referent a 

l’inserció laboral) com és el cas de les dones, per tant, la persona que es contractés seria una dona.  

 

 

 

 

5.1 Oferir un servei de Carpooling 

Moltes de les dones que accedeixen al SOM no disposen de carnet de conduir perquè fins ara no els era 

imprescindible. L’alt cost que comporta treure el carnet de conduir i, posteriorment, assumir els costos de 

compra i manteniment del vehicle dificulta a les dones l’accés al món del treball perquè pels empresaris 

és un requisit que solen demanar com a imprescindible.  

Des del Dona’t una oportunitat  s’organitzarà un servei de carpooling. Amb aquest servei es facilitarà 

la trobada de persones que estan disposades a compartir el seu vehicle amb d’altres que no tenen, per 

exemple, dues dones que treballem a Sant Esteve de Sesrovires decideixen compartir cotxe i costos del 

desplaçament per anar juntes a la feina. 

Eix 5: Mobilitat  
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La finalitat de compartir cotxe des d’aquest servei és per anar a treballar o per desplaçar-se a fer 

formació. No es facilitaran contactes on l’interès sigui fer un viatge (com ho fan altres serveis) perquè no 

es correspon amb els objectius d’aquest programa.  

Cal definir el mètode que s’utilitzarà per desenvolupar i organitzar aquest servei (on-line, cartellera, etc.). 

La decisió dependrà dels recursos disponibles en el moment de l’inici del projecte.  

 

 

 

 

6.1 Adhesió a la xarxa de Nous Usos del Temps 

La necessitat d’avançar cap a una nova organització del temps està sent motiu de reflexió. La ciutadania 

demanda mesures per a la conciliació de la vida personal i professional perquè l’organització del temps 

(horaris escolars, empresarials, familiars, etc.) no es fàcilment combinable. 

Cal millorar l’ús i l’organització del temps de la ciutadania perquè quan un aspecte de l’organització 

social del temps canvia afecta a tots els factors de l’organització personal. 

Amb l’adhesió a la Xarxa de Nous Usos del Temps el municipi de Masquefa pot gaudir d’avantatges per 

la seva ciutadania i pels professionals tècnics que s’ocupen d’aquestes temàtiques com per exemple 

subvencions, assessorament tècnic, recursos, etc. 

 

6.2  Crear un Banc del temps 

La creació d’un Banc del Temps és un servei municipal que pren l’hora de temps com a una unitat de 

valor i de canvi entre persones.  

Des del Dona’t una oportunitat  s’entendrà, principalment, com un servei en el que les famílies facin 

intercanvis, recíprocs o multilaterals, per tal de millorar les possibilitats de conciliar la seva vida laboral i 

professional.  

No s’ha de confondre amb un servei que pugui substituir al treball professional o realitzat en economia 

submergida. Són intercanvis puntuals que es comptabilitzen mitjançant un talonari de xecs amb els que 

cada persona “compra” el temps de servei de la resta d’usuaris. 

La pertinença a un Banc del Temps promou valors de cooperació i solidaritat, estimulant relacions 

creatives d’ajuda mútua entre persones que, sovint, malgrat residir al mateix municipi, no es coneixen o 

no havien establert cap vincle. A la vegada, la realització d’intercanvis augmenta el coneixement, la 

comunicació i la confiança entre les persones usuàries.  

Eix 6: Usos del temps 
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Una responsable del Dona’t una oportunitat , amb suport administratiu, s’encarregarà de gestionar el 

servei, fer la difusió per captar i informar als usuaris, així com de controlar el temps que ofereixen o 

consumeixen.  S’editarà un butlletí informatiu mensual amb totes les propostes dels usuaris.  

A la ciutat de Barcelona s’ha desenvolupat diverses experiències del Banc del temps amb objectius 

diferents dels nostres. Aquest servei de Banc del Temps no només s’utilitza per millorar les possibilitats 

de conciliació, si no, per fer intercanvis culturals, oferir serveis de tipus administratiu, de manteniment de 

la llar, etc.  

En aquest cas considerem que des de Promoció Econòmica i, més concretament, des del Dona’t una 

oportunitat , és un línea de treball que no ens pertany, per tant, no es tanca la possibilitat d’ampliar-lo i 

portar-lo a terme conjuntament amb d’altres regidories o entitats municipals. 

Hi ha Bancs del temps que consideren que la qualitat dels intercanvis, així com dels riscos, està a les 

mans de qui efectua l’intercanvi, essent responsabilitat dels usuaris les situacions que es puguin donar. 

Cobrir aquest recurs amb una asseguradora suposaria aproximadament : 

 

Garantíes: R.C. EXPLORTACIO+DEFENSA I FIANÇES 

                Capital assegurat: 600.000 € 

                Límit per víctima: 60.000 € 

                Prima neta anual: 450 € 

                Prima total anual: 478,35 € 

  

Aquesta assegurança a d´anar lligada amb una altre assegurança d´accidents pels nens amb uns capitals 

mínims per les garanties de mort / invalidesa i una capital de com a mínim de 3.000 € de despeses metges 

en cas de fer-se algun dany i necessitar atenció médico-quirúrgica. 

 

 

 

 

7.1 Considerar el Projecte de recurs d’ajuda mútua entre famílies del Consell Comarcal de l’Anoia 

 Durant la primera fase de recollida d’informació del Dona’t una oportunitat  hem fet contacte amb les 

responsables del projecte “Entre Famílies” dirigit pel Consell Comarcal de l’Anoia. 

 La primera intenció va ser adherir-se en aquest projecte perquè tenia com a finalitat que les famílies 

col:laborin donant suport a d’altres que ho necessiten amb relació a les atencions dels seus fills. 

 Les famílies ho fan de forma voluntària i gratuïta i depèn de les possibilitats de cadascú (hores lliures, 

proximitat, etc.). L’adhesió no és possible perquè nosaltres busquem un servei per ajudar a totes les 

Eix 7: Conciliació de la vida familiar i laboral 
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famílies de Masquefa a conciliar la seva vida familiar i laboral, en canvi, aquest projecte només s’adreça 

a famílies usuàries de Serveis Socials.    

Proposem crear el nostre propi servei  per tal de fomentar l’ajuda entre famílies i conciliar la vida 

familiar i laboral . Des del SOM s’ha detectat com algunes mares s’organitzen amb el suport d’altres, és 

una ajuda mútua. Caldria regularitzar aquesta situació i fomentar-la des de l’administració pública per 

garantir un servei de qualitat.  

El servei podria liderar-se des del Dona t̀ una oportunitat , oferir-se com un recurs per les dones 

usuàries del SOM i, posteriorment, coordinar-se ambla resta de regidories per obrir-lo a tota la 

població. Les famílies farien les demandes i les ofertes creant així una borsa. L’equip professional del 

Dona’t una oportunitat i, de les regidories participants, s’encarregaria de donar el vist i plau a la proposta 

i de fer el seguiment. 

Cal destacar que el fer néixer un servei com  aquest requereix uns costos de difusió que s’han de tenir en 

compte. Aquesta difusió es pot fer de forma conjunta unificant en un únic díptic la publicitat dels recursos 

que s’ofereix al Dóna’t una oportunitat  

Caldria portar un control anual de les famílies que participen i les accions que es cobreixen a mode 

d’avaluació. Cada família hauria de contestar un qüestionari trimestralment per valorar el servei.  

Aquest servei ha de tenir una assegurança que cobreixi l’acord que es faci entre les dues famílies i els 

professionals (acompanyaments, cangurs, reforç escolar, atenció en cas de malaltia, anar al parc, etc.) . 

Si relacionem aquesta proposta amb la del Banc del Temps (6.2), tindrem un servei d’intercanvi en el que 

ambdues famílies sortiran beneficiades (no necessàriament amb el mateix servei) i es “pagaran” amb 

temps. Per exemple, mentre una família porti el fill de l’altre a piscina, l’altre el pot recollir.  

 

 

7.2 Reorientació del Servei Suport Domicili Anoia Sud 

Cal analitzar la nova situació en la que es troba el Servei Suport Domicili Anoia Sud després de la 

desmembració dels altres dos ajuntaments amb els que ha compartit el projecte fins aleshores; Piera i 

Hostalets de Pierola. 

Es tractaria de potenciar l’ús de les empreses ja homologades que ofereixen serveis de conciliació 

(sobretot amb infants) i reduir el cost que a les famílies els suposa. Caldria, potser, difondre més aquest 

servei, no només a les famílies, si no també a les empreses perquè l’oferta als usuaris pugui ser més 

amplia i, a la vegada, flexible. 

 

7.3 Execució del  Projecte Mainaderes 
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Mainaderes és un servei d’atenció domiciliària a la petita infància. Els infants estan a càrrec de 

mainaderes, que són persones que tenen experiència en la cura d’infants (són mares) i han fet una 

formació prèvia. 

Les mainaderes atenen en el seu propi domicili, que ha estat adaptat,a un màxim de 4 infants entre 0 i 3 

anys, entre els quals un pot ser el seu propi fill. Els horaris són flexibles, adaptats a les necessitats de les 

famílies. Es pot ampliar el servei per fer recollides i acompanyaments a infants de 4 a 10 anys a l’escola, 

activitats extraescolars i servei de vacances. 

Hi ha dues formes  d’oferir el servei a les famílies. La Fundació FIAS gestiona aquest servei i 

l’ajuntament la contracta perquè s’encarregui o es pot crear un servei de mainaderes municipal 

responsabilitat de l’ajuntament.  

Amb aquest servei s’aconsegueix per una banda crear llocs de treball per dones, i per l’altre, conciliar la 

seva vida laboral i familiar perquè als usuaris se’ls ofereixen horaris flexibles i les mainaderes poden 

treballar alhora que tenen cura del seu fill.  

 

Les avantatges del servei són: 

Famílies Mainaderes Ajuntament 

• Flexibilitat horària 

• Continuïtat 

• Disponibilitat 

• Qualitat 

• Proximitat 

• Inserció laboral 

• Conciliació VF/VL 

• Capacitació professional 

• Protecció de responsabilitat 

civil 

• Condicions laborals dignes 

• Oferir serveis de qualitat per 

la infància 

• Oferir serveis de conciliació 

VF/VL 

• Regular el sector de 

l’economia submergida 

• Incrementar l’empleabilitat de 

les dones del municipi 

 

 

 

 

8.1  Coordinar el Dona’t una oportunitat amb el programa local per dones 

És necessari coordinar les accions que es porten a terme des del programa Dona’t una oportunitat  amb 

les que s’organitzen des de la Regidoria de Cultura i el Programa local per dones.  

Treballar conjuntament  facilitarà la realització d’accions i evitarà la repetició i/o solapament de les 

mateixes. Cal establir limitacions per emmarcar  les tasques i responsabilitats. Compartir el calendari 

permetrà oferir el conjunt d’accions que es proposen de forma organitzada i seqüenciada durant tot l’any 

i, a la mateixa vegada, optimitzar recursos. 

Eix 8: Coordinació amb d’altres accions i serveis relacionats 
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S’hauria de planificar un calendari intern on es programessin reunions tècniques. Aproximadament una 

al trimestre. 

 

8.2 Coordinar el Dona’t una oportunitat amb els recursos de la zona per a dones 

La recerca realitzada durant la primera fase de l’estudi permet tenir un recull de tots els serveis laborals 

per dones  que hi ha a la zona: projectes, centres de formació, equips d’atenció especialitzats, etc. 

Hem establert una xarxa de contactes amb els diferents serveis que ens permet derivar a les dones 

usuàries del Dona’t una oportunitat  sempre que sigui necessari. 

Es manté un contacte continu per tal de tenir una informació actualitzada sobre els serveis i, a la mateixa 

vegada, de que ells la tinguin sobre el Dona’t una oportunitat .  

Aquesta metodologia de treball permet ampliar la quantitat de recursos als que les dones poden 

accedir.  

Cal destacar com un punt feble els desplaçaments que suposen a les dones accedir a serveis d’altres 

poblacions, però  la proposta del servei de carpooling els facilitarà la mobilitat  i reduirà els costos. 

 

 

 

 

 

9.1 Crear llocs de treball de mainaderes 

Recordar que el servei de Mainaderes suposa la creació de llocs de treball per dones, a la vegada, que 

millora les possibilitats per conciliar la vida laboral i familiar.  

 

9.2 Demanar Plans d’Ocupació 

Els plans d’ocupació són programes del Departament de Treball que subvencionen la creació de llocs de 

treball  per que les administracions local facin treballs d’interès general i social. L’Ajuntament de 

Masquefa és beneficia d’aquests plans des de l’any 2000.  

Els col·lectius que es poden beneficiar d’aquests plans són els que el Departament de Treball determina 

com col·lectius de difícil inserció. Les dones estan considerades com a un d’aquests. 

L’Ajuntament de Masquefa fa temps que ofereix feines a treballadores gràcies en aquests plans, i en 

treballs on generalment estan subrepresentades. 

Caldria seguir amb la mateixa línia de treball i demandant projectes que oferissin feina perquè la 

fessin treballadores.  

Eix 9: Creació de llocs de treball 
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Altrament, indicar que el col·lectiu que es demanarà quan es sol·liciti el pla d’ocupació per fer l’estudi 

sobre les necessitats formatives de les empreses de la zona, serà el de dones.  
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5.1 Acord de priorització d’accions 

 

 

 

 

 

EL QUE ES FA EL QUE ES POT FER 
FÀCILMENT 

EL QUE ES POT FER ½ EL QUE ÉS REQUEREIX 
MÉS IMPLICACIÓ 

NOVES PROPOSTES 

Validació de documents Aprovació en ple ordinari Banc del temps Creació de la Xarxa Dona’t 
una oportunitat Anoia Sud 

Coeducació a les escoles 

Formació a mida Acte públic de presentació Creació pàgina web Dona’t 
una oportunitat 

Curs de FO  

Sessió informativa Aplicar la guia d’estil Prospecció EpA  
Plans d’ocupació Concurs de dibuix Fira de 

l’Infant 
Punt de trobada Mainaderes  

Xec Servei Tallers setmana de les dones Centre col·laborador FO   
 Exposició i taller Estudi sobre necessitats 

formatives 
  

 Díptic empreses Carpooling   
 Campanya de sensibilització 

a les empreses 
   

 Campanyes publicitàries    
 Formació eina informàtica 

Xaloc 
   

 Tallers TRF minigrups    
 Campanya difusió SOM    
 Formació equip Dona’t una 

oportunitat 
   

 Jornades tècniques    
 Pla local de formació 

permanent 
   

 Adhesió a la xarxa NUST    
 Coordinació programa local 

de dones i recursos de la 
zona 
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7. Pressupost 2007 
EIX ACCIÓ PRESSUPOST 

Validació dels documents  
Aprovació per  Ple ordinari 0€ 

Fase inicial 

Acte públic de presentació 100€ 
Aplicar la guia d’estil 500€ 
Concurs de dibuix Fira de l’Infant 50€ 
Tallers setmana de les dones 0€ 
Creació de la Xarxa Dona’t una oportunitat Anoia Sud - 

1. Difusió 

Creació pàgina Web Dona’t una oportunitat 0€ 
Exposició: La participació equilibrada de dones i 
homes 

50€ 

Exposició fotogràfica 300€ 
Taller: La participació equilibrada de dones i homes 0€ 
Campanya de sensibilització i informació a les 
empreses 

0€ 

2. Sensibilització 

Díptic informatiu empreses 400€ 
Difondre campanyes publicitàries sobre temes 
relacionats 

0€ 

Formació eina informàtica Xaloc 0€ 
Inici tasques prospecció 0€ 
Punt de trobada 100€ 
Tallers de TRF minigrups 0€ 

3. Reestructuració del SOM 

Campanya de difusió del SOM 
          Díptic usuaris nouvinguts 
           Díptic usuaris SOM 
          Pàgina web ajuntament de Masquefa.      
PROMECO 
          Pàgina web Anoia Sud 
          Ràdio, TV i premsa local 

400€ 

Centre col·laborador 0€ 
Curs FO - 
Formació equip Dona’t una oportunitat 0€ 
Jornades Tècniques 300€ 
Formació a mida 1.000 
Sessió informativa 0€ 
EpA - 
Pla local de formació permanent 0€ 

4. Formació 

Estudi sobre necessitats formatives - 
5. Mobilitat Carsharing - 

Adhesió a la xarxa 0€ 6. Usos del temps 
Banc del Temps 500€ 
Xec Servei 0 7. Conciliació 
Mainaderes - 
Programa local de dones 0 8. Coordinació 
Recursos de la zona 0 
Mainaderes - 

9. Creació de llocs de treball 
Plans d’ocupació 0 

 

Inicialment es pot començar a desenvolupar el programa Dona’t una oportunitat  durant l’any 2007 amb 

una previsió de pressupost total aproximat de 3.000€. 

Les accions que no esta pressupostades resten pendents d’aprovació.  
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8.Avaluació 

L’avaluació del Dona’t una oportunitat , es proposa dividida en tres blocs diferenciats per, 

posteriorment, triangular la informació i redactar un informe final que permeti, si cal, reorientar els eixos 

d’acció tal i com es plantegen en un primer moment.  

Els tres blocs en que es divideix són els següents: 

 

Avaluació activitat x activitat: A cada activitat que es porti a terme des del Dona’t una oportunitat  es 

dissenyarà un qüestionari propi que variarà segons els interessos a avaluar. En el moment s’extreuran els 

resultats dels qüestionaris i es reservaran per triangular a l’informe final. 

 

Observació de camp: Així mateix, l’equip tècnic del Dona’t una oportunitat , farà registres 

observacionals de cada activitat a partir de l’observació directa i els analitzarà conjuntament en reunions 
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de valoració. Mínim, es farà una reunió de valoració al final de cada activitat, però segons la durada és 

possible que es facin d’altres al llarg del procés per reconduir l’activitat. 

 

Observatori de dades: Durant l’any i, al final del procés, l’equip recollirà tècnic recollirà dades 

estadístiques i estrictament qualitatives per poder comparar l’evolució amb el diagnòstic 2006 i veure els 

efectes que el Dona’t una oportunitat  causa. 

 

Al final del procés, aquestes tres fonts d’informació es triangularan per redactar un informe final 

d’avaluació que doni peu a modificar, millorar i/o reconduir el programa Dona’t una oportunitat  

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 
AJUNTAMENT DE LA     NIF: P0811800B 
VILA DE MASQUEFA  Tel. 93 772 50 30 Fax: 93 772 53 11 
Carrer Major, 93  Correu electrònic: masquefa@diba.es 
08783 MASQUEFA (Anoia)  www.masquefa.org 

9. Document de síntesis 

 

 

 

EIX ACCIÓ DESCRIPCIÓ DESTINATARIS AGENTS TEMPO. 
Validació tècnica i 

política 
Revisió del diagnòstic i de l’avantprojecte 
abans de l’aprovació per junta de govern 

- Equip de govern 
Tècnics municipals 
Equip tècnic 

Gener 2007 

Aprovació per Ple 
ordinari 

Definició de l’aposta política definitiva. Passar 
el document definitiu per Ple ordinari 

- Equip de govern 
Equip tècnic 

Febrer 2007 

Fase inicial 

Acte públic de 
presentació 

Organització d’una presentació pública a la 
que es convidarà a tots els agents implicats 
per tal de donar a conèixer el programa. 
 Presenten l’alcaldessa de Masquefa, el 
regidor de Promoció Econòmica i l’equip 
tècnic. 

Població en general 
Dones 
Dones participants 
Empreses del 
territori 
Unió de botiguers 
Equip de govern 
Tècnics municipals 
Polítics i tècnics de 
municipis propers 

Alcaldessa 
Regidor de 
PROMECO 
Equip tècnic 

Març 2007 

Aplicar la guia 
d’estil 

Totes les activitats que s’organitzin en aquest 
programa han de respectar el que la guia 
d’estil diu: fonts, protocol,etc. 

Equip tècnic Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 

Tot el procés 

Logo Creació d’un logo que identifiqui al projecte Població en general Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 

Febrer 2007 

Concurs de 
dibuix Fira de 

l’Infant  

El Dona’t estarà present amb un stand a la 
fira. L’activitat que es desenvoluparà serà un 
concurs de dibuix amb una temàtica 
relacionada: conciliació, corresponsabilitat, 
etc. 

Famílies de 
Masquefa 

Ajuntament de 
Masquefa 
Regidoria d’Educació 
Equip tècnic 

Juny 2007 

Creació de la 
Xarxa Dona’t 

una oportunitat 
Anoia Sud 

Si el projecte funciona a nivell local, cal 
extendre aquesta pràctica a la resta de 
municipis de la zona per tal de difondre la 
mateixa filosofia i treballar amb el territori. 

Ajuntament de Piera 
Ajuntament 
Hostalets de Pierola 
Empreses del 
territori 
Dones del territori 
Població en general 

Ajuntament de 
Masquefa 
Equip de govern 
Masquefa, Piera i 
Hostalets 
Equip tècnic 

Gener 2009 

Creació pàgina 
Web Dona’t una 

oportunitat  

A la pàgina web de l’ajuntament es crea un 
link amb una pàgina pròpia pel Dona’t una 
oportunitat on es haurà notícies, informació, 
recursos, etc. 

Dones 
Empreses 
Professionals 
tècnics 

Ajuntament de 
Masquefa 
Equip informàtic 
Equip tècnic 

Març 2007 

1. Difusió 

Presentació 
anual de les 

accions 

Organització d’un acte de presentació pública 
amb les accions previstes per  l’any 

  Tot el procés 

Exposició: La 
participació 

equilibrada de 
dones i homes 

Portar al municipi aquesta exposició. Dones 
Famílies 
Professionals 

Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 

Febrer 2007 

Exposició 
fotogràfica 

Fotografies sobre dones i tasques laborals. 
Es pot llogar la de Piera o fer una de pròpia. 

Població en general Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 

Febrer 2008 

Taller: La 
participació 

equilibrada de 
dones i homes 

Organitzar aquest taller Dones 
Famílies 
Professionals 

Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 

Febrer 2008 

2. 
Sensibilització 

 
 

Campanya de 
sensibilització i 
informació a les 

empreses 

 
 
Sobre temes relacionats amb la conciliació, 
els nous usos del temps, la legislació laboral i 
la realitat laboral de les dones de Masquefa. 

 
 
Empreses 

 
 
Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 
Prospector/a 

 
 

Abril 2007 

PROGRAMA DONA’T UNA OPORTUNITAT 
Síntesis d’accions 
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Díptic informatiu 
empreses 

Sobre temes relacionats amb la conciliació, 
els nous usos del temps, la legislació laboral i 
la realitat laboral de les dones de Masquefa. 

Empreses Equip de govern 
Equip tècnic 
Prospector/a 

Abril 2007 

Difondre 
campanyes 

publicitàries 
sobre temes 
relacionats 

 
 
 
 

Participar en campanyes que es difonguin des 
de la Generalitat o la Diputació sobre 
conciliació, igualtat, nous usos del temps, etc. 
 
 
 

Població en general Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 

Tot el procés 

     
Formació eina 
informàtica 

Xaloc 

Tot l’equip de PROMECO tindrà aquesta 
formació per tal de poder utilitzar el recurs 
òptimament.  

Equip PROMECO Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 

Febrer 
Març 
2007 

Inici tasques 
prospecció 

Incorporació al  servei de la figura del 
prospector d’empreses. 
Desenvoluparà tasques d’informació, 
sensibilització, mediació i captació de 
necessitats i ofertes de treball. 

Servei SOM 
Empreses 
Dones 

Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 
Prospector/a 

Abril 2007 

Punt de trobada S’organitzarà una mesa amb polítics,  tècnics, 
empresaris i treballadores de Masquefa per 
debatre temes que dificulten la bona entesa 
entre ells.  

Equip de govern 
Tècnics municipals 
Empresaris 
Dones 

Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 
Prospector/a 

Novembre 
2007 

Tallers de TRF 
minigrups 

S’incorpora com un nou servei al SOM. 
Es faran petits grups per treballar tècniques 
de recerca de feina: currículum, entrevista, 
mercat laboral, etc. 

Dones 
Usuaris del SOM 

Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic  

Tot el procés 

3. 
Reestructuració 
del SOM 

Campanya de 

difusió del SOM 

Fer publicitat del servei per tal de donar-lo a 
conèixer a la població en general. 

Població en general Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 

Gener 2007 

Centre 
col·laborador 

Sol·licitar que l’ajuntament de Masquefa tingui 
un aula homologada per poder fer FO 

- Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 

Abril 2007 

Curs FO Un cop l’ajuntament estigui reconegut com a 
centre col·laborador cal fer un estudi de 
necessitats i organitzar cursos de FO amb 
sortida professional. 

Dones 
Empresaris 
Població en general 

Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 
Professionals FO 

Dependrà de 
la Generalitat 
de Catalunya 

2008 
Formació equip 

Dona’t una 
oportunitat  

Reciclatge de l’equip tècnic per tal d’estar 
actualitzat sobre nous serveis, recursos, lleis, 
etc. 

Equip tècnic Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 

Tot el procés 

Jornades 
Tècniques 

Reciclatge, sensibilització i informació a tots 
els professionals municipals implicats en 
temes relacionats. 

Professionals del 
municipi 

Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 

Octubre 2007 

Formació a mida Totes les activitats que s’organitzin des 
d’aquest programa, principalment les 
formatives, han de ser en horari compatible 
amb l’escolar: 9.15 a 12.15h i/o 15.15 a 
16.15h per tal de facilitar a les mares l’accés. 

Dones Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 

Tot el procés 

Sessió 
informativa  

Informació sobre tots els recursos formatius 
de la zona: cursos, FO, projectes de formació 
laboral,etc. 

Dones Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 

Dependrà de 
l’oferta 

(Mínim 1 a 
l’any) 

 
EPA Creació d’una escola d’EpA. Població adulta Ajuntament de 

Masquefa 
Regidoria d’Educació 
 

2007/2010 

Pla local de 
formació 

permanent 

Desenvolupament del pla Població en general Ajuntament de 
Masquefa 
Regidoria d’Educació 

2007/2010 

4. Formació 

 Projecte Estudi 
sobre necessitats 

formatives 

Desenvolupament de l’estudi a les empreses Empreses 
Dones 

Ajuntament de 
Masquefa 
Regidoria d’Educació 
Dona’t una oportunitat 

Abril 2007 

5. Mobilitat  Carpooling Crear un servei per poder compartir cotxe (i Dones Ajuntament de Juliol 2007 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 
AJUNTAMENT DE LA     NIF: P0811800B 
VILA DE MASQUEFA  Tel. 93 772 50 30 Fax: 93 772 53 11 
Carrer Major, 93  Correu electrònic: masquefa@diba.es 
08783 MASQUEFA (Anoia)  www.masquefa.org 

costos) per anar a treballar Població en general Masquefa 
Equip tècnic 
Suport administratiu 

Adhesió a la 
xarxa 

Aconseguirem així recursos, assessorament, 
suport i millores pel nostre municipi. 

Dones 
Població en general 

Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 

Febrer 2007 6. Usos del 
temps 

Banc del Temps Crear un servei per poder intercanviar temps 
X  temps. 

Dones 
Població en general 

Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 
Suport administratiu 
 

Octubre 2007 

Xec Servei Potenciar en aquest servei els recursos 
relacionats amb la conciliació de la vida 
familiar i laboral 

Dones 
Població en general 

Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 
Suport administratiu 

Gener 2007 7. Conciliació 

Mainaderes Projecte que permet una doble millora. Per 
una banda la creació de llocs de treball, i per 
l’altre, la conciliació de la vida familiar i 
laboral. 

Dones 
Famílies 
Infants 

Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 
Suport administratiu 

2007-2010 

Programa local 
dones 

Participar en els activitats que organitzen Dones Ajuntament de 
Masquefa 
Regidoria de Cultura 
Equip tècnic 

Tot el procés 8. Coordinació 

Recursos de la 
zona 

Utilitzar, considerar i/o derivar a recursos del 
territori que puguin beneficiar a les dones del 
municipi.  

Dones Ajuntaments del 
territori 
Equip Tècnic 

Tot el procés 

Mainaderes El projecte mainaderes crea llocs de treball 
per dones al municipi i a la vegada és un 
servei de conciliació tant per les famílies 
usuàries com per les dones treballadores. 

Dones 
Famílies usuàries 

Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 
Suport administratiu 

2007-2010 9. Creació de 
llocs de treball 

Plans d’ocupació Demanar plans d’ocupació per dones Dones Ajuntament de 
Masquefa 
Equip tècnic 
Suport administratiu 

Anual 
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