Benvolgut/uda,
Ens complau convidar-vos a la presentació de la nova figura que ofereix l'Ajuntament
d'Alaró en matèria d'igualtat: l'Agent d'Igualtat. Serà el proper divendres dia 21 d'octubre
a les 18.00h al Casal Son Tugores.
A continuació vos detallem en què consistirà aquest nou servei i què ofereix als diferents
sectors.
Vos hi esperem.
Cordialment,
Aina Sastre Bestard
Regidora de Cultura, Igualtat i Cooperació
Ajuntament d'Alaró

LA FIGURA DE L'AGENT  D‘IGUALTAT A ALARÓ
La necessitat de comptar amb el suport i assessorament d'aquesta figura professional
sorgeix de la proposta de la regidoria de Cultura, Igualtat i Cooperació, amb la finalitat
d'organitzar i planificar els recursos destinats a l'àrea d'Igualtat, com a manera d'avançar
en la construcció d'un futur sense discriminació de gènere al poble d'Alaró.
FUNCIONS:
-

-

-

Assessorar en matèria sobre polítiques d'igualtat i prevenció de la VG.
Coordinar amb la regidora les activitats que s'ofereixen des de la Direcció Insular
d’Igualtat  del  Consell  de  Mallorca,  a  través  de  “Genèrica,  escola  per  la  igualtat”.
Col·laborar amb els departaments locals de benestar social, educació, ocupació,
joventut, salut i altres, per prevenir i corregir situacions de desavantatge o
marginació per raó de gènere.
Donar informació, assessorament i formació per a la prevenció de la VG als agents
de seguretat i professionals de serveis socials y de la salut d’Alaró.
Realitzar projectes i activitats per fomentar la igualtat i prevenir la violència de
gènere per a diferents col·lectius d'Alaró.
Informar i assessorar en qüestions sobre formació, ocupació i orientació laboral,
dirigida especialment a dones i altres col·lectius desfavorits.
Animar i promoure campanyes de sensibilització que tenen com a objectiu la
modificació d'actituds discriminatòries i estereotips sexistes dins de la comunitat.
Fomentar el desenvolupament d'accions de sensibilització, promoció i
dinamització de les associacions de dones i altres col·lectius que promoguin la
igualtat.
Coordinació amb altres organismes que estiguin realitzant labors anàlogues de
promoció de la igualtat.

ÀMBITS  D’ACTUACIÓ:


Servei d'Atenció ciutadana per a la igualtat

Aquest servei s'ofereix setmanalment, cada divendres de 17 a 20 hores, en el casal de Son
Tugores i consisteix a donar informació i assessorament a les persones que acudeixin
mitjançant cita prèvia, valorant les situacions que es plantegin, bé directament o si escau
derivant-les als serveis específics propis de l'ajuntament (serveis socials, salut, etc.) o a la
xarxa de recursos d'altres Serveis Públics (Centre d'Informació a la Dona, serveis d'atenció
psicològica, Servei de Família... ) o privats (entitats amb programes d'inserció laboral,
associacions…),   etc.   Pràcticament   s'atén   qualsevol   tipus   de   consulta   que   estigui  
relacionades amb la dona i/o amb les discriminacions per raó de gènere i sexe.



Servei de Dinamització, Participació i Conscienciació
o Organitzar, conjuntament amb l'ajuntament, les activitats encaminades a
la participació social de la població en general. Per això s'intenta donar
resposta a la demanda de la població mitjançant xerrades, cursos, tallers,
jornades o activitats lúdiques.
o Difusió   de   campanyes   i   activitats   d’altres municipis, institucions,
organismes…
o Planificació   d’activitats anuals amb motiu de la celebració de dates
assenyalades en matèria d'Igualtat:






8 de març (Dia Internacional de la Dona).
17 de maig (Dia en contra de la LGTB Fòbia).
28 de maig  (Dia  Internacional  d’Acció  per a la Salut de les Dones).
25 de novembre (Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones).



Servei de Suport Tècnic a les escoles

L'educació representa un dels àmbits més importants en la vida de les persones, doncs és
l'instrument que des del naixement permet el creixement i desenvolupament físic,
afectiu, social i intel·lectual, promovent els valors i l'autonomia personal per a la transició
a la vida adulta.
Per tant, aquesta àrea té un gran valor per  a  les  politiques  d’igualtat i l'objectiu és oferir
eines i recursos perquè pares i mares, docents i professionals de l'educació puguin
acompanyar als infants i a joves en els seus processos de creixement i apoderament
personal, per crear una comunitat en la qual totes les persones tinguin una imatge
positiva de si mateix, descobrint els seus potencials i promovent l'autenticitat i els valors
per créixer cap a una ciutadania responsable i democràtica. Una ciutadania que es
relaciona des de la convivència pacífica i està compromesa a evitar qualsevol tipus de
discriminació.
ACTIVITATS:
-

CICLE EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:
o Conta contes i jocs per promoure els valors de la Igualtat, el Respecte i la
Diversitat.
o Teatre de les emocions, per conèixer-me i voler-me més.
o Taller: El meu entorn i el meu espai (convivència, habilitats socials i
ecologisme)

-

CICLE EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:
o Taller “El  bon  Amor”  per  prevenir  i  sensibilitzar  entorn  del  fenomen  de  la  
violència en les relacions de parella: conèixer la influència dels estereotips i

o
o
o
o
o

rols de gènere en la construcció de creences i actituds sexistes, així com els
factors de risc individuals i de l'entorn, identificant els indicadors i senyals
d'alarma per prevenir o sortir d'una situació de violència.
Tallers   sobre   “Relacions   saludables   i   Sexualitat”,   “Diversitat   afectiva   i  
orientació  sexual”.
Taller  “Autoestima  i la forma de pensar: la meva vàlua personal i les meves
creences”
Taller  “El  món emocional”
Taller  “Comunicació  i Assertivitat”
tallers sobre "Prevenció de Ciberassetjament i ciberviolència masclista":
sobre els perills que es troben a les xarxes socials i com es poden evitar
(sexting, grooming, sextorsió...)

-

DOCENTS I ALTRES PROFESSIONALS  DE  L’EDUCACIÓ:
o Tallers de Prevenció de VG i promoció de la Igualtat: estereotips i rols de
gènere, indicadors o senyals d'alarma i factors de risc en les relacions de
joves adolescents, mites de l'Amor Romàntic i com promoure relacions
sanes i igualitàries.
o Taller   “La   coeducació   avui”:   per   revisar   la   nostra   actitud   entorn   de   les  
creences sexistes, els estereotips i rols de gènere, l'ús del nostre llenguatge
i les dinàmiques de treball habituals. Prendre consciència del que podem
canviar i millorar. Gaudirem aprenent noves eines i materials per
promoure la igualtat real i efectiva des de l'aula.
o Tallers   “Autoestima   i   la   forma   de   pensar:   la   meva   vàlua   personal   i   les  
meves  creences”,  “El  món  emocional”  i  “Comunicació  i  Assertivitat”,  per  a  
un major autoconeixement i apoderament personal, que ens facilitarà
l'acompanyament en els processos de creixement i desenvolupament
afectiu-emocional, cognitiu i social dels nostres alumn@s.

-

PARES I MARES:
o Tallers per educar en igualtat i prevenir la VG:
 “La   Ciutadania:   tolerància   0   a   la   violència”   per   prevenir   i  
sensibilitzar entorn del fenomen de la violència en les relacions de
parella: conèixer la influència dels estereotips i rols de gènere en la
construcció de creences i actituds sexistes, així com els factors de
risc individuals i de l'entorn, identificant els indicadors i senyals
d'alarma per prevenir o ajudar a sortir d'una situació de violència i
aprendre les pautes sobre com actuar davant el cas d'una persona
familiar o propera.
 Coeducar des de la llar: estratègies, eines i materials diversos per
promoure la igualtat real i efectiva des de casa.

o Tallers sobre "Prevenció de Ciberassetjament i ciberviolència masclista":
sobre els perills que es troben a les xarxes socials i com es poden evitar
(sexting, grooming, sextorsió...)



Servei de Suport Tècnic i dinamització a les Associacions

Des d'aquest servei s'ofereixen les següents accions:
o Coordinació i promoció amb les diferents associacions i col·lectius de
dones, oferint suport i assessorament en les seves actuacions, establint
llits de participació juntament amb altres institucions, activitats
relacionades amb la dona i altres àrees de participació social.
o Assessorament per a la creació i consolidació d'Associacions de Dones i
altres col·lectius que fomentin la igualtat entre dones i homes.
o Gestió de subvencions per a aquestes associacions.


Oferta anual de tallers municipals

Aglutina una oferta d'activitats formatives, lúdiques i culturals, configurant com un espai
obert a la ciutadania, aprofitant els recursos oferts des de altres organismes o entitats
d’Igualtat   (Consell   Insular   de   Mallorca,   IBDONA,   associacions…) i   d’activitats   pròpies   a  
partir de les necessitats detectades mitjançant una anàlisi prèvia de la situació.

