
 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En les diverses esferes de la societat, encara són vigents nombroses situacions de 

desigualtat social per raó de gènere, orientació sexual i expressió del gènere. 

Aquestes se sostenen a partir del sistema d'organització social imperant: el 

patriarcat, l'androcentrisme i l'heteronormativitat, els quals cronifiquen els 

desavantatges i perpetuen les desigualtats. Entenem que totes les persones 

formem part d'aquest sistema d'organització social, i que al mateix temps tenim 

capacitat de transformació social a nivell micro.  

Per aquest motiu, des de l'àmbit local es fa necessari el desplegament de 

polítiques d’igualtat, que permetin fer efectiu el principi d'igualtat de tracte i 

d'oportunitats entre les persones, i sobretot desenvolupar accions de 

visualització, sensibilització i prevenció d'aquestes desigualtats per tal d’obrir 

camí cap al model d'igualtat d'oportunitats real i efectiu. 

Les Àrees d’Igualtat i Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Camp han elaborat 

aquest recull de recursos sobre igualtat dels quals es disposa actualment a la 

comarca. Es tracta de diverses propostes d'activitats, serveis i recursos que 

permeten desplegar accions d'igualtat des de l'àmbit local i des de les 

associacions dels municipis, amb la pretensió de promoure canvis socials 

significatius des de la comunitat. 
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DESCRIPCIÓ 

 

PÚBLIC CONTACTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tracta d'un seguit de xerrades informatives i formatives d'interès general 

que es duen a terme amb el suport de les associacions de dones de l'Alt Camp. 

Les tipologies de xerrades poden ser de l'àmbit social, jurídic i/o psicològic, i 

són conduïdes per professionals de Benestar Social del Consell Comarcal.  

o Micromasclisme en la vida quotidiana: Aprenem a identificar 

gestos, expressions, etc. que fomenten el masclisme en la nostra 

vida quotidiana. 

o Diversitat sexual LGTBI: Dret a la igualtat i a la no discriminació 

per raó d'orientació sexual, d'identitat i d'expressió de gènere.  

o El pla de polítiques de dones Alt Camp: Què podem fer per 

contribuir a la igualtat des de les nostres associacions? 

o Poble a poble, coneixent la salut mental: Coneixerem la salut 

mental a càrrec de l'associació Porta Oberta.  

o Viatja de forma segura: Informació bàsica que cal saber per viatjar 

de forma segura. 

o L'ús de l'habitatge, reformes legals: Coneixem les noves reformes 

legislatives en relació a la tinença i ús de l'habitatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Dones 

o Associacions 

de dones 

o Tercera Edat 
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c/Mossèn Martí, 3 Valls  

igualtat@altcamp. cat 

977 604 258 



DESCRIPCIÓ 

PÚBLIC CONTACTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallers pedagògics i interactius sobre violències 

sexuals dirigits a persones joves. Pretén ser una 

eina que ens permeti posar nom a allò que sí que 

existeix, deixar d’amagar-ho i poder encarar les 

violències que, pel fet de ser quotidianes, s’han 

naturalitzat. Els tallers estan dividits en tres àmbits 

temàtics diferenciats: Sexpreading, Com lliguem?, i 

Piropos i llistes de puntuació. Per a dur-los a terme 

es proposen dues opcions de planificació:  

 Sessions soltes de 2h: es pot triar un dels temes 

anteriors. 

 Sessions de 2h cadascuna: en cada sessió es 

tractarà un tema diferent. 
 

 

 

  

o Joves i adolescents 

o Associacions de 

joves 

o Grups de joves 
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Oficina Jove de l'Alt Camp 

c/Mossèn Martí, 3 Valls  
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DESCRIPCIÓ 

PÚBLIC CONTACTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Joves i adolescents 

o Grups de joves 

o Associacions de joves 

  

 

Activitat que aborda la diversitat afectiva i 

sexual, també es treballen diferents conceptes 

com l'orientació sexual, expressió de gènere, 

identitat de gènere, les famílies, la normativa 

i l'homofòbia. 

 

Igualtat Alt Camp 

c/Mossèn Martí, 3 Valls  

igualtat@altcamp. cat 

977 604 258 



DESCRIPCIÓ 

PÚBLIC CONTACTE 

Towanda Equitat 

610 500 389  

presidencia@towandaequitat.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els Punts Liles són espais d'informació, sensibilització, prevenció i visualització 

respecte a les violències masclistes i actituds sexistes que es donen en l'àmbit 

de l'oci nocturn. Al mateix temps, exerceixen la funció d'acompanyament i 

assessorament per a les víctimes d'agressions sexistes i d'agressions de qualsevol 

mena i discriminatòries, que també agrupa al col·lectiu LBGTIQ+. Els punts tenen 

una funció pedagògica, especialment entre les persones joves, però també està 

dirigit a tota la població en general.  

El Punt Lila de l'Alt Camp: 

o CARPA LILA: Els municipis de l'Alt Camp disposen d'una imatgeria 

i materials propis (carpa lila, gots liles reutilitzables, cubs) que 

contenen els missatges de la campanya comarcal "no és NO!". 

Aquests materials es poden utilitzar per implementar punts liles als 

municipis. Es recomana situar-los en un lloc visible i estratègic per 

tal que les persones assistents a l'esdeveniment puguin identificar-

los. 

o DINAMITZACIÓ DEL PUNT LILA: Es recomana comptar amb 

personal especialitzat en l'àmbit del gènere per tal de dinamitzar 

adequadament els punt liles. Es proposa la Cooperativa Towanda 

Equitat S.C.C.L, la qual està especialitzada en gènere. 

 

 

Tota la població 

  

Igualtat Alt Camp 

c/Mossèn Martí, 3 Valls  

igualtat@altcamp.cat 

977 604 258 
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PÚBLIC 

DESCRIPCIÓ 

CONTACTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanya de la Direcció General de Joventut que aborda la prevenció de les 

violències sexuals entre les persones joves. Es pretén 

incidir en les agressions sexuals que tenen lloc en els 

espais d’oci nocturn juvenil, com són les conductes de 

lligar de forma invasiva o d’opinar sobre el cos d’una 

noia. Està dirigida tant als nois responsables 

d’aquestes agressions sexuals com als nois que, en la 

mesura que no actuen per aturar-les, es converteixen 

en còmplices de les violències sexuals. 

La campanya consta de materials com cartells, infografies, fulletons, díptics, 

xapes, bosses etc. que es poden utilitzar als espais d'oci nocturn i als 

equipaments juvenils. Es poden sol·licitar des de la web del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies o bé posant-se en contacte amb l'Oficina jove 

de l'Alt Camp. 

 

 

 

Joves i adolescents 

  

[ENLLAÇ PER SOL·LICITAR MATERIAL] 

http://bit.ly/2JWUU5r 
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DESCRIPCIÓ 

SERVEIS QUE OFEREIX 

PÚBLIC CONTACTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

És un servei públic i gratuït d’informació, formació, assessorament i atenció a 

totes les dones de la comarca de l'Alt Camp per donar-los suport en diferents 

aspectes i facilitar-los l'accés als diferents recursos del territori. 

 

 

o Atenció especialitzada. 

o Atenció psicològica. 

o Assessorament jurídic. 

o Activitats de sensibilització i informació. 

o Atenció a grups de dones en temes especialitzats. 

o Suport i atenció a les associacions de dones del municipis. 

o Informació general i orientació sobre recursos i serveis. 

 

 

 

Totes les dones.  

  

Igualtat Alt Camp 

c/Mossèn Martí, 3 Valls  

igualtat@altcamp. cat 

977 604 258 

RECURSOS  #IGUALTATALTCAMP                             9

  



DESCRIPCIÓ 

PÚBLIC CONTACTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servei que pretén sensibilitzar i informar a persones 

i entitats, per tal de mostrar la diversitat d'orientació 

sexual i d'identitat de gènere i prevenir 

LBGTIQ+fòbia. Aquest recurs es posa en 

funcionament per donar resposta a aquestes 

situacions de discriminació, i també, a qualsevol 

necessitat d'acompanyament, suport o informació 

que tingui la ciutadania en relació amb la diversitat 

sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent 

local LBGTIQ+. 

 

 

 

 

 

Col.lectiu LBGTIQ+ 

  

Igualtat Alt Camp 

c/Mossèn Martí, 3 Valls  

igualtat@altcamp.cat 

977 604 258 

[ ENLLAÇ AL WEB DE LA 

XARXA SAI ] 

http://bit.ly/2NJEYog 
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