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PRESENTACIÓ

El  2011 ha  estat  el  tercer  any  de  desenvolupament  del  projecte  Dones  en  Xarxa,  Dones 
Ciutadanes al municipi de  Sant Adrià de Besòs.  Les dades que a continuació es detallen són útils per 
avaluar el desplegament del projecte en termes generals al llarg d’aquest període.

Ha estat un any d'intens treball, que es reflecteix en l'alt índex de satisfacció de les dones que han 
participat en les activitats presencials realitzades, així com en la positiva evolució del nombre de visites 
que ha rebut la web local i l'ampliació substancial de la xarxa de dones connectades del municipi. 

FASES D'IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE

El projecte Dones en Xarxa, Dones Ciutadanes es va iniciar a Sant Adrià de Besòs l'any 2009. 
En aquell moment, es va crear la web local del municipi, es va iniciar la recerca de dones connectades 
(blocaires i usuàries de xarxes socials), i es van impartir els primers tallers de formació en l'ús de les TICs.

La tasca d'alfabetització digital de les dones del municipi que Dones en Xarxa va realitzar va ser 
remarcable, oferint diversos tallers d'iniciació en l'ús d'Internet Dona Connecta't, durant els quals es va 
ensenyar a navegar per la xarxa, cercar informació a través de Google i utilitzar el correu electrònic.

Durant el 2010, amb la web local millor posicionada i una xarxa de dones connectades en augment, 
es van començar a impartir tallers de formació més avançats, introduïnt eines pròpies de la web 2.0, com 
ara els blocs (Blogger) i les xarxes socials (Facebook i Twitter).

Aquest  2011 ha estat  un any de continuïtat  i  consolidació  de les  accions realitzades durant  el 
període anterior.  S'han impartit  nous tallers Web 2.0, amb ènfasi,  en aquest cas,  en l'ús de les xarxes  
socials. La web local ha experimentat un increment de les seves visites, i la xarxa de dones connectades 
s'ha ampliat considerablement.

Cal  destacar,  també,  la  penetració  que altres  projectes  de l'entitat  han  tingut  en les dones del 
municipi.  Concretament,  la  santadrianenca  Elisabet  Valle va  resultar  finalista en l'edició  d'enguany del 
festival de vídeos i fotos realitzats per dones Femitic, en la categoria de vídeo de temàtica TIC, pel seu 
treball El FTP de l'experiència.

WEB LOCAL DONES DE SANT ADRIÀ EN XARXA

La  web  local  Dones  de  Sant  Adrià  en  Xarxa es  visualitza  a  l'adreça  web 
http://donesenxarxa.cat/web-local-sant-adria de la següent manera:

1) Articles centrals: articles, cròniques, reportatges i entrevistes relacionades amb les dones de Sant 
Adrià, les seves activitats i aquells temes que les afecten directament i pels quals s'interessen.

2) Entitats: llistat d'entitats i associacions de dones de Sant Adrià, amb informació útil com ara adreça 
postal, adreça de correu electrònic, telèfon de contacte, activitats i serveis oferits, etc.

3) Breus: recull de notícies relacionades amb les dones de Sant Adrià, les seves activitats i aquells  
temes que les afecten directament i pels quals s'interessen.

4) Agenda: calendari d'actes, activitats i esdeveniments adreçats a les dones de Sant Adrià i en els 
que les dones són les protagonistes.

5) Blocaires: llista de blocs creats per dones de Sant Adrià on les dones expressen, a través de les 
seves pròpies paraules, les seves inquietuds, reflexions i opinions sobre temes diversos.

6) Sindicació: fil de subscripció a la web local Dones de Sant Adrià en Xarxa, per rebre tota l'actualitat, 
en temps real i de forma gratuïta.

7) Paraules clau: índex dels diferents temes tractats a la web local Dones de Sant Adrià en Xarxa.
8) Patrocinadors: logotips i enllaços a les diverses institucions que col·laboren en el projecte Dones 

en Xarxa, Dones Ciutadanes i fan possible la web local Dones de Sant Adrià en Xarxa.
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TAULA 1: NÚMERO DE CONTINGUTS PUBLICATS
2011 TOTAL (2009-2011)

Articles centrals 84 169

Entitats 1 9

Breus 42 100

Agenda 73 137

Blocaires 10 11

Mitjançant aquest espais, la web local Dones de Sant Adrià en Xarxa ha permès visibilitzar la feina 
feta per les dones del municipi, així com totes aquelles  activitats on les protagonistes han estat les 
dones. D’altra banda, també s’ha fet difusió dels programes i/o projectes impulsats per la Regidoria de 
Polítiques d'Igualtat de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  i d’altres institucions públiques que han 
col·laborat en el desenvolupament del projecte.

Destaquen  la  cobertura  que  Dones  en  Xarxa  va  realitzar  dels  diferents  actes  organitzats  en 
commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones (amb els articles Les dones de Sant Adrià 
surten al carrer per celebrar el 8 de març, Inaugurat el mural “Dones del Món”, i  Isabel Segura repassa la 
història  de  Sant  Adrià  a  través  de  les  aportacions  de  les  seves  dones),  i  del  25  de  novembre,  Dia 
Internacional contra la Violència de Gènere (amb l'article Sant Adrià va dir prou a la violència masclista).

També important la difusió que Dones en Xarxa va oferir al II Congrés de Dones del Barcelonès 
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Nord (amb els articles Es presenta el II Congrés de Dones del Barcelonès Nord, Comença el II Congrés de 
Dones del Barcelonès Nord,  Amelia Valcárcel: "La mesura de la llibertat d’una societat és la llibertat que 
tinguin  les  seves  dones",  i  Carme Sánchez:  "Les  dones hem de  superar  la  bretxa  digital  de  gènere  i 
aconseguir  la  e-igualtat"),  així  com  la  remarcable  entrevista amb  la  llavors  Regidora  de  Polítiques 
d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Adrià, Isabel Marcuello.

La web local Dones de Sant Adrià en Xarxa ha rebut un total de 1.143 visites, amb una mitjana de 
temps de permànencia en el lloc d'1 minut i 55 segons. Els tres articles que han rebut més visites han estat:

– Dia Internacional contra la Violència vers les Dones a Sant Adrià  .
– L'Ajuntament de Sant Adrià impulsa el concurs TQB (Te Quiero Bien)  .
– Dones en Xarxa imparteix formació en xarxes socials a Sant Adrià  .

DINAMITZACIÓ DE LES DONES DE SANT ADRIÀ A LA XARXA

Dones en Xarxa ha continuat la recerca de dones de Sant Adrià connectades i actives a Internet 
iniciada  al  2009,  principalment  blocaires i  usuàries  de  la  xarxa  social  Facebook i  del  servei  de 
microblogging  Twitter. A través de les xarxes socials, s'han difós també els continguts publicats a la web 
local  Dones de Sant Adrià en Xarxa i s'ha propiciat la participació virtual de les santadrianenques en els 
diferents projectes impulsats per la nostra associació.

TAULA 2: NÚMERO DE DONES CONTACTADES
2011 TOTAL (2009-2011)

Blocs 15 35

Facebook 101 203

Twitter 27 28

Amés, s'ha engegat el grup de Facebook Dones del Barcelonès en Xarxa, que pretén ser un punt 
de  trobada,  informació  i  opinió  per  a  totes  les  dones  connectades  de  la  comarca  del  Barcelonès, 
especialment les de Sant Adrià, Santa Coloma de Gramenet i Badalona. En aquest espai, s'han publicat 87 
informacions relacionades amb les dones de Sant Adrià i les seves activitats.

FORMACIÓ EN TICS DE LES DONES DE SANT ADRIÀ

Durant el 2011, s'han realitzat tres tallers de formació en l'ús de les xarxes socials (Facebook i 
Twitter) al municipi de Sant Adrià, amb un quart taller i una xerrada programades per a l'inici de 2012. 
Durant els cursos, les 40 dones participants han après a crear-se comptes en aquestes eines de la web 
2.0 i  fer-los servir per comunicar-se, informar-se, entretenir-se i fer xarxa (networking) amb altres dones 
connectades.

El 13 de juliol, amés, va tenir lloc l'acte de lliurament de diplomes per a les dones que havien 
participat anteriorment en els tallers impartits per la nostra associació. Una  trentena de dones ens van 
acompanyar  durant  aquest  esdeveniment,  que  va  anar  precedit  d'una  xerrada  informativa  sobre  les 
oportunitats que ofereix Internet per a les dones, i que va comptar amb la participació d'Isabel Marcuello i  
Irene Aldabert, actual Regidora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Adrià.

TAULA 3: ACTIVITATS PRESENCIALS REALITZADES
ACTIVITAT DATES HORES INSCRIPCIONS PARTICIPACIÓ

Taller Xarxes Socials 17/06, 1, 8 i 15/07 6h 13 dones 12 dones

Taller Xarxes Socials 20 i 27/06, i 4 i 11/07 6h 14 dones 13 dones

Acte de lliurament de diplomes 13 de juliol 2h - 30 dones
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Taller Xarxes Socials 7, 14, 21 i 28/11 6h 13 dones 10 dones

Xerrada 25 de gener de 2012 2h - -

Taller Xarxes Socials Febrer de 2012 6h - -

6 activitats - 28h 40 dones 65 dones

En acabar  cadascun dels  tallers  realitzats,  Dones en  Xarxa  reparteix  un  full  perquè  les  dones 
avaluin, anònimament, diversos aspectes de la formació rebuda. En base a un baròmetre del 0 al 5, on el 0 
seria deficient i el 5 excel·lent, aquesta ha estat la puntuació mitjana assolida:

TAULA 4: INDICADORS QUALITATIUS DELS TALLERS DE FORMACIÓ

ASPECTES GENERALS DEL CURS
Espai Material Espectatives Satisfacció
4,68 3,79 3,95 4

ASPECTES REFERENTS A LA MONITORA
Claredat Coneixements Transmissió de 

continguts
Afavoriment de la 

participació
Resolució de 

dubtes
4,67 4,79 4,67 4,56 4,67
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