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Pacte de ciutat feminista i per a la igualtat 

 

La desigualtat de gènere i la discriminació envers les dones és encara una 
realitat, malgrat els avenços aconseguits els darrers anys.  

La discriminació a les dones en l’àmbit públic i privat, els estereotips 
sexistes i, en definitiva, totes les desigualtats vigents a tots els àmbits de la 
societat, demostren que encara resta camí per recórrer. 

Les violències masclistes, són, en aquest sentit el major reflex de la 
desigualtat, un fenomen que diàriament pateixen milions de dones a tot el 
món. 

La Declaració Universal dels Drets Humans estableix que “tots els éssers 
vius neixen lliures i iguals en dignitat i drets” i que per fer efectius aquests 
drets cal que tant els individus com les institucions “promoguin, mitjançant 
l'ensenyament i l'educació, el respecte a aquests drets i llibertats”. 

En aquest sentit, la Constitució Espanyola consagra en el seu article 14 la 
igualtat “sense que pugui prevaldre cap discriminació per raó de naixement, 
raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social”.  

En el seu article novè estableix que “correspon als poders públics promoure 
les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què 
s'integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que impedeixin o 
dificultin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans i 
ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social”. 

També l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 4, estableix que 
“els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, 
la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la 
cohesió social, l'equitat de gènere i el desenvolupament sostenible”. 
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Sant Andreu de la Barca és una ciutat compromesa i unida en favor dels 
Drets Humans, un municipi que treballa des de fa molts anys per afavorir 
una societat igualitària i més justa. 

Amb iniciatives del moviment associatiu, de la ciutadania o de les 
institucions, la ciutat s’ha sumat a crides i moviments en favor de la igualtat 
de les persones, com ara els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de Nacions Unides, desenvolupant, fins i tot, eines pròpies com el 
Pacte Municipal contra la violència masclista. 

Després de declarar-nos municipi feminista el passat gener del 2019, 
comprometem-nos així a aplicar el decàleg per la construcció de ciutats 
feministes, elaborat per les alcaldesses del Baix Llobregat, el Centre 
d’Estudis Comarcals i Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i fet públic el 23 de març de 2018 en el marc de la presentació del 
5è Congrés de dones del Baix Llobregat. 

Per això, avui, 8 de març de 2022, Dia Internacional de les Dones, les 
entitats, associacions i partits polítics de Sant Andreu de la Barca ens unim 
per mostrar el nostre compromís per la igualtat i reafirmar l’aposta per una 
ciutat feminista i compromesa amb els drets de les dones. 

Amb aquest Pacte de Ciutat feminista i per a la igualtat ens comprometem 
en el nostre àmbit d’actuació als següents acords: 

Primer.- Promoure accions i estratègies per a eradicar les desigualtats de 
gènere a tots els àmbits, defensant els drets de les dones i promovent la 
igualtat d’oportunitats de forma transversal. 

Segon.- Reafirmar l’aposta contra totes les formes de violència masclista, 
apostant per la prevenció i impulsant les accions de sensibilització i 
conscienciació comunitària amb iniciatives com el Pacte Municipal contra la 
violència masclista. 

Tercer.- Avançar en el treball intergeneracional, apostant per visibilitzar 
nous models de masculinitats i potenciant que nens i nenes creixin lliures i 
iguals. 
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Quart.- Apostar pel treball conjunt d’entitats, institucions i ciutadania en el 
foment dels valors de la igualtat i el bontracte. Sumant esforços i creant 
noves sinergies per impregnar tots els àmbits i espais d’una mirada 
igualitària. 

Cinquè.- Vetllar per un ús de la imatge no sexista ni estereotipada de dones 
i homes en tots els àmbits d’actuació, fent ús d’un llenguatge inclusiu i no 
sexista. 

Sisè.- Incorporar a les seves actuacions i activitats la perspectiva de gènere. 

Amb aquesta finalitat signen aquest Pacte de Ciutat el 8 de març de 2022 a 
Sant Andreu de la Barca les següents entitats,  

 

 

 

 


