
D) MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A LA CREACIÓ D’UN PLA D’IGUALTAT PER A LA
CIUTADANIA DE VALLDOREX.

Els Plans d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania esdevenen el marc de referència bàsic de les
polítiques d’igualtat efectiva entre dones i homes.

Es tracta d’un instrument de planificació i priorització de les actuacions en matèria d’igualtat de
gènere, és a dir, una eina de treball transversal que incorpora diverses àrees i competències
municipals i, com a tal, requereix l’adquisició de compromisos polítics per part del consistori i
mostra la voluntat política de treballar  a favor de les polítiques de gènere i  així  afavorir  la
transformació cap a una societat igualitària que eviti la discriminació de la dona.

També cal enfocar lo a partir de la perspectiva de participació ciutadana cercant dins un espai
deliberatiu, les aportacions sobre la Igualtat dona-home, en el marc d’un òrgan de participació
local  on veïnatge  i  entitats  participin  activament  en l’elaboració  del  futur  Pla  d’Igualtat  de
gènere per a la ciutadania de Valldoreix
.
L’avaluació prèvia ha de ser el punt a partir del qual s’ha d’iniciar el procés d’elaboració del Pla
d’Igualtat de gènere. Aquesta avaluació ha de possibilitar fer balanç del camí recorregut per les
polítiques dutes a terme fins aquest moment i des de la perspectiva de gènere i d’igualtat, per
analitzar quins han estat els principals punts forts i punts febles. 

L’avaluació des de la perspectiva de gènere subratlla que els efectes de tota acció pública no
són neutres i que, per tant, les diferències entre les dones i els homes han de ser considerades
des de la planificació. 

En aquest sentit, avaluar des de la perspectiva de gènere aporta un coneixement essencial per
a la presa de decisions i esdevé una oportunitat  per les polítiques d’igualtat de gènere per
situar-se com a referents en l’àmbit de l’avaluació de polítiques públiques i el rendiment de
comptes a la ciutadania. 

Incorporar  a  l’agenda  política  l’avaluació,  la  diagnosi  de  gènere  i  l’elaboració  d’un  nou pla
d’igualtat  és,  doncs,  molt  important  per  reafirmar  el  compromís  polític  amb  les  polítiques
d’igualtat efectiva entre dones i homes. En aquest sentit, les institucions europees i el marc
jurídic internacional  han tingut un paper molt  important a l’hora de marcar l’agenda de les
polítiques d’igualtat de gènere a diversos àmbits.

1. Atès que aquest és un pas més per avançar en el compromís polític per promoure  la
igualtat efectiva entre dones i homes i afavorir la transformació cap a una societat més
igualitària. 



2. Atès que a partir del futur pla d’igualtat podrem aprofundir en els protocols que establim
en contra de la violència masclista en tots els àmbits així com les mesures ja aprovades
com la de la parada a demanda al bus per a les dones a partir del vespre.

3. Atès  que  cal  fomentar  la  participació  socio-política  de  les  dones,  que  cal  un  nou
repartiment del treball i usos del temps, que cal fomentar la coeducació, la formació i la
producció cultural de les dones, que cal la perspectiva de gènere a l’hora de dissenyar la
ciutat, i que cal promoure la salut de les dones.

Amb la voluntat de arribar a totes les fites possibles,  soles o aprofitant la tasca
desenvolupada  per  l’Ajuntament  de  Sant  Cugat,  el  Ple  de  l’EMD  de  Valldoreix
acorda:

La Realització d’un Pla d’Igualtat local per a les veïnes i veïns de Valldoreix fruit del
treball conjunt de totes i tots, personal de l’EMD i grups polítics de Valldoreix.
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