
 
 

REGIDORIA D’IGUALTAT 

 

Aquest equip de govern planteja el seu compromís inequívoc per a treballar per a la igualtat de 
gènere a tots nivells i a través de tots els canals possibles. 

El canvi de nom de la Regidoria de la Dona a Regidoria d’Igualtat no és només gramatical, és de 
fons. 

La història ha ignorat les dones i hem de començar a escriure-la nosaltres. 

El segle XX, va ser un escenari de lluites molt importants per part de les dones, de grans fites , 
des del dret a vot, al dret al propi cos. Hauria d’haver estat el punt d’inici de canvis progressius 
en la legislació que ens hauria d’haver portat a la igualtat de drets. La realitat però  és la que és 
i no hem assolit la igualtat, ni real ni legal.  

Bretxa (discriminació) salarial del 25% 

80% de les jornades reduïdes per tenir cura dels infants, de la gent gran i dependents. 

Impacte en la carrera professional, atur, precarització i pobresa. 

 Impacte en les pensions, que són un 35% inferiors a les dels homes. 

Hem millorat, però si seguim a aquest ritme, hi ha qui ha calculat que ens faran falta 200 anys 
per arribar a la igualtat.... i tenim pressa! 

No tenim una vareta màgica, continuem sense trobar-la, però garantim que treballarem, 
treballarem i treballarem, per que no sabem fer les coses d’una altra manera. 

Aquest equip de govern aplicarà la perspectiva de gènere en la seva gestió. Tindrà en compte 
la manera en que les seves actuacions afectaran els diferents col·lectius. I ho farà per que 
tenim clar que sense aquesta perspectiva de gènere, no podrem acabar amb les desigualtats, 
que només faran que créixer , perpetuar-se i normalitzar-se. No és això el que volem. 

Les coses no poden seguir igual per que és “natural”. No podem seguir parlant en femení quan 
parlem de tenir cura dels dependents o de l’àmbit escolar, per que és “natural”, ni de lideratge 
i poder en masculí per que és “natural”. 

No podem oblidar els col·lectius de dones més febles: amb poca formació, mares soles, dones 
immigrants, dones discapacitades, víctimes de violència, discriminació del col·lectiu LGTBI, .. 
Hem de lluitar diàriament pels seus drets, per poder gestionar i resoldre problemes greus que 
precisen immediatesa com és la violència masclista. 

Treballem cada dia. El Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual 
per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere de l’Ajuntament de Bigues i Riells, que 



 
 
ja vàrem iniciar en el mandat anterior, es presentarà en breu als treballadors i treballadores 
per a la seva aprovació definitiva. 

El següent pas serà posar en marxa el  Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Bigues i Riells, del que 
ja estem preparant el primer esborrany. 

Impulsarem un Pacte local contra la violència masclista  per a que pugui ser una eina útil en 
aquesta  lluita. 

Mantindrem el suport a les associacions i treballarem amb elles per a defensar, denunciar, i 
visualitzar les situacions d’injustícia i discriminació. En aquest punt, la formació serà una eina 
bàsica i imprescindible.  

Mesurarem amb dades la participació de dones i homes en totes les activitats municipals i 
valorarem els resultats en clau de gènere i d’igualtat. 

Treballarem transversalment temes de salut, educació, urbanisme, participació, economia.... 

Mantindrem les polítiques ja iniciades a la Mancomunitat amb polítiques que afavoreixin la 
igualtat d’oportunitats : SEOVT, Escola de persones Adultes, Dones Juristes... 

Els col·lectius Feministes i  LGTBI han de tenir més presència als mitjans de comunicació. 
L’excusa que no hi són per que no hi ha expertes, és només una excusa, segur que n’hi ha. 

Acabem de declarar Bigues i Riells Municipi feminista, amb la intenció de complir el decàleg 
per a la construcció de ciutats feministes, i puc dir que per nosaltres no suposarà cap esforç. 
Una part ja està feta i l’altra, com veieu, ja està en projecte. Molts veïns i veïnes d’aquest 
municipi van conèixer en aquell acte la feina feta des de RRHH amb la revisió de llocs de 
treball, per eliminar les desigualtats laborals que hi havien internament amb el personal 
municipal, i que amb diàleg, compromís i responsabilitat per arribar a acords, s’ha fet realitat. 
Em sento orgullosa de poder dir que en el nostre Ajuntament hem aconseguit eliminar la 
bretxa salarial i que som un exemple per a molts.  

L’aplicació de la perspectiva de gènere per a futurs projectes urbanístics  i la revisió dels 
actuals també és una realitat. I això que sembla tan complicat i difícil d’entendre és molt més 
fàcil de fer que d’explicar. Hem de canviar la mirada, humanitzar els espais  per a que siguin 
més pràctics i ens els sentim com a propis, crear espais on ens vingui de gust estar-hi i a on 
compartir. 

Aquests són els nostres actes, principis i les nostres intencions. La porta de l’Ajuntament de 
Bigues i Riells està oberta a totes les persones que vulguin millorar la realitat. És una feina 
d’equip! 

 


