
 
 
 

MEMÒRIA ANUAL 2000 
 

 
L’Associació de Dones Advocades “DONA I DRETS” en virtut de conveni 

subscrit amb la Diputació de Barcelona, per mediació de la seva Oficina 

Tècnica del Pla d’Igualtat, ha portat a terme durant l’any 2000 la prestació del 

servei d’assessorament jurídic per dones en els següents ajuntaments:  

 
     
Castellar del Vallès   Mataró 
Sant Llorenç Savall   Argentona 
Sentmenat    Dosrius 
Polinyà    Premià de mar 
Palau de Plegamans  Montgat 
 

Des de l’experiència adquirida en els dos anys que porta la nostra entitat 

realitzant aquesta activitat, hem comprovat que per a què el servei funcioni no 

només és important que les nostres advocades acudeixin i assessorin a les 

dones usuàries, sinó que és fonamental que els Ajuntaments col·laborin de 

manera decidida tant en la difusió del servei, com en l’ajuda que ens presten 

amb els seus medis personals i materials. 

 

En aquest sentit, tenim constància de què en aquells Ajuntaments que 

col·laboren activa i estretament amb nosaltres, el servei està funcionant bé i de 

forma creixent, amb independència del temps que porta en funcionament el 

mateix. Mentre que, en aquelles localitats que no tenen aquesta actitud, el 

servei està estancat, o ha decaigut respecte a l’any anterior. 

 

Amb això, volem remarcar que és fonamental la actitud col·laboradora de la 

corporació, - la sensibilitat de la persona que atén el telèfon, la difusió periòdica 

per diversos medis, per a què arribi a coneixement de totes les dones de la 

localitat -, com l’assessorament en si mateix. 

 



 

 

 

En les localitats que hem notat un retrocés o l’estancament del servei respecta 

al primer any, ka hagut un canvi de les persones que estaven al càrrec del 

mateix, ja sigui a nivell de concejal, o de tècnica, o inclús d’assistenta social. 

Però, en definitiva, es deu en general a una falta d’interès, el qual es tradueix 

en una escassa difusió, ningun contacte dels responsables municipals, nul·la 

sensibilitat o preocupació pels problemes específics de les dones, i la 

consideració de què el servei d’assessorament jurídic és com un complement o 

apèndix del servei d’assistenta social, sent aquesta la base de la necessitat no 

d’acudir al mateix, i per suposat l’única font de derivació de dones. 

 

On ha descens el número de visites és principalment en algun dels primers 

pobles del Vallès on vam iniciar l’assessoria, possiblement degut per una part a 

què es tracta de pobles petits, i per altra banda a les raons apuntades...... Tot i 

que s’han mantingut els dos dies mensuals de prestació del servei, amb una 

mitjana de 2 visites cada quinze dies. 

 

D’altra banda, en les poblacions que iniciem el servei aquest any 2000, podem 

dir que la valoració ha estat positiva, en línees generals. Hem pogut comprovar 

que l’acollida ha estat bona, tot i que seguim creient que és molt important la 

difusió periòdica del servei per a què arribi a coneixement del major número 

possible de dones. 

 

En alguns Ajuntaments a demés de fer un tríptic informatiu, i d’incloure en la 

revista mensual o butlletí de la corporació, una columna donant publicitat al 

servei, també s’han fet xerrades impartides per les advocades de l’Associació, 

així com entrevistes en les emissores de ràdio i televisió locals. 

 

 

 



 

 

 

Com ja va succeir l’any passat, per la posada en marxa del servei en les noves 

poblacions assignades es van realitzar amb caràcter previ a l’inici del servei 

varies reunions per entrar en contacte amb el/la Concejal, Tècnic/a, encarregat 

de la coordinació del servei en cada consistori, i amb les Assistentes Socials, 

en els seu cas. 

 

L’assessorament en els nous municipis incorporats es va iniciar uns en juny i 

els altres en setembre/ octubre, i amb una regularitat quinzenal en tots ells, al 

igual que es va realitzar l’any anterior. El total de consultes efectivament, 

realitzades ha estat de 220, si bé la demanda és major ( fins un 20%), però 

posteriorment no s’han presentat a l’hora concertada. 

 

Distribució percentual per ajuntaments i per matèri es de les consultes 

ateses: 

 

 
*   Castellar del Vallès 
 
 
 
-TOTAL VISITES: 19 
 
 
* Dret de Família 

- Separació/ Divorci............................................. 12 visites ( 63,1%) 
- Altres conflictes familiars..................................... 1 visita (5,2%) 

 
* Dret laboral: 
 - Acomiadaments................................................... 2 visites (10,5%) 

- Jubilacions, invalides i altres............................... 2 visites (10,5%) 
 

 
* Altres branques del Dret civil......................................... 2 visites (10,5%) 
 
 



 

 
 

*   Sant Llorenç de Savall 
 
 
-TOTAL VISITES: 1 
 
 
* Dret laboral................................................................... 1 visita (100%) 
 

 
 

*   Palau de Plegamans 
 
 
 
-TOTAL VISITES: 27 
 
 
* Dret de Família 

- Separació/ Divorci............................................. 10 visites ( 37%) 
- Conflicte en parelles de fet................................ 7 visites (25%) 

 - Altres conflictes familiars....................................1  visita (3%) 
  
* Dret laboral: 
 - Jubilació, invalides i altres................................. 1 visita (3,7%) 
 - Conflictes laborals............................................. 1 visita (3,7%) 
 
* Dret penal.................................................................... 1 visita (3,7%) 
 
* Altres branques del Dret ............................................. 6 visites (22,2%) 
 
 

 
*   Sentmenat 
 
-TOTAL VISITES: 5 
 
 
* Dret de Família 

- Separació/ Divorci............................................. 3 visites ( 60%) 
  
* Dret laboral: 
 - Jubilació, invalides i altres................................ 2 visites (40%) 
 



 

 
*   Polinyà 
 
 
 
-TOTAL VISITES: 26 
 
 
* Dret de Família 

- Separació/ Divorci............................................. 3 visites ( 11,5%) 
- Altres conflictes familiars.................................. 4 visites (15,3%) 

  
* Dret laboral: 
 - Jubilació, invalides i altres............................... 11 visites (42,3%) 
 
* Dret penal.................................................................... 1 visita (3,8%) 
 
* Altres branques del Dret.............................................. 7 visites (26,9%) 
 
 
 

 
*   Mataró 
 
 
 
-TOTAL VISITES: 71 
 
 
* Dret de Família 

- Separació/ Divorci............................................. 35 visites ( 49,2%) 
- Conflicte en parelles de fet................................ 1 visita (1,4%) 

 - Altres conflictes familiars....................................3  visites (4,2%) 
  
* Dret laboral: 
 - Jubilació, invalides i altres.................................. 9 visites (12,6%) 
 
* Dret penal.................................................................... 10 visites (14%) 

  
* Altres branques del Dret ............................................. 13 visites (18,3%) 
 
 

 



 

 
 

*   Premià de Mar 
 
 
 
-TOTAL VISITES: 34 
 
 
* Dret de Família 

- Separació/ Divorci............................................. 13 visites ( 38,2%) 
- Conflicte en parelles de fet................................ 4 visites (11,7%) 

 -Altres conflictes familiars.....................................4  visites (11,7%) 
  
* Dret laboral: 
 - Acomiadament................................................... 1 visita (2,9%) 
 - Conflicte laboral................................................. 2 visites (5,8%) 
 - Creació de negoci.............................................. 1 visita (2,9%) 
 
* Dret penal...................................................................... 2 visites (5,8%) 

 . 
* Altres branques del Dret............................................... 7 visites (20,5%) 
 

 

 
 

*   Argentona 
 
 
-TOTAL VISITES: 34 
 
 
* Dret de Família 

- Separació/ Divorci............................................. 13 visites ( 38,2%) 
- Conflicte en parelles de fet................................ 5 visites (14,7%) 

 - Altres conflictes familiars....................................1  visita (2,9%) 
  
* Dret laboral: 
 - Jubilació, invalides i altres................................. 6 visita (17,6%) 
 - Conflictes laborals...... 1 visita (2,9%) 
 
* Dret penal.................................................................... 3 visites (8,8%) 
 
* Altres branques del Dret ............................................. 9 visites (26,4%) 

 



 
 
*   Montgat 
 
 
 
-TOTAL VISITES: 3 
 
 
* Dret de successions............................................................ 3 visites ( 100%) 
 
 
 
 
 
Distribució percentual global  

 

La distribució per matèries de les 220 visites ateses en els 9 ajuntaments és la  

següent: 

 

* Dret de família: 

 - Separació i divorci................................................... 116 visites (52,7%) 

 - Conflictes en parelles de fet...................................... 17 visites (7,7%) 

 - Altres conflictes familiars........................................... 14 visites (6,3%) 

 (fills, impagament de pensions, etc...) 

 

* Dret laboral: 

 - Acomiadament ............................................................ 3 visites (1,3%) 

 - Jubilació, invalides i altres........................................ 32 visites (14,5%) 

 - Conflicte laboral.......................................................... 4 visites (1,8%) 

 - Creació de negoci.......... 1 visita (0,4%) 

* Dret penal........................................................................... 17 visites (7,7%) 

* Altres branques del dret...................................................... 47 visites (21,3%) 

 

 

 

 



 

 

 

Com ja s’ha mencionat l’any anterior, la majoria de les consultes són sobre 

temes que afecten bàsicament a l’àmbit del Dret de Família i al àmbit laboral. El 

tipus de consultes reflexa allò que es sap, la situació de dependència i de 

desigualtat de la dona. 

 

Destaca el grau de desinformació de les dones, i el interès que tenen en saber 

els seus drets front a qualsevol situació de conflicte en la que es trobin. 

Busquen recolzament, comprensió i, fonamentalment ser escoltades.  

Surten de la consulta alleugerides, tant per haver compartit el seu malestar com 

per haver vist un camí al final del túnel. 

 


