La regidoria d’Igualtat impulsa la campanya aDONA’t per visibilitzar
durant tot un any les desigualtats de gènere
És una campanya específica en matèria de gènere que durarà tot l’any, i està oberta a
tota la població. És una campanya local, tot i saber que treballem per un canvi global,
defensem l’acció local com a motor de canvi, ja que creiem que la incidència en les
persones pot ser major.
S’articularà a través de quatre eixos:
1. Març-Maig: món laboral: situació, condicions i drets.
2. Juny-Agost: Identitat de gènere i alliberament sexual. LGTBI.
3. Setembre-Novembre: Violència cap a les dones, les nenes i nens.
4. Desembre-Febrer: Valors i rols socioculturals.
L’objectiu general d’aquesta campanya és treballar conjuntament l’abordatge
d’aquests eixos en el marc del Pla Operatiu (2017-2019), i també ens hem marcat
objectius específics que ens ajudaran a guiar el dia a dia de la campanya.
Perquè cal una campanya específica en matèria de gènere?
Vint anys després de la Conferència Mundial sobre la Dona (Pequín, 1995), encara no
hi ha cap país del món que hagi assolit la igualtat de gènere. La falta de representació
en els llocs de decisió política, la violència contra les dones i nenes, i les desigualtats
laborals són un fenomen global; hi ha hagut progressos en àrees com l’accés a
l’educació o a la sanitat, però encara hi ha mola feina pendent.
Tenim clar que les polítiques d’igualtat han de ser transversals a tots els departaments,
i s’ha de seguir treballant perquè aquestes polítiques d’igualtat no siguin un bolet o un
simple dia de reivindicació, sinó que han de ser un dret assumit i assolit.

Com es materialitzarà tota aquesta campanya?
A través de tallers participatius, conferències/xerrades/debats, activitats i tallers. La
idea és poder combinar les diferents metodologies segons necessitats de les
persones/públic amb qui es treballi i també s’aniran adaptant segons cada temàtica.
Creiem que tots els eixos s’hauran de treballar amb totes les franges de població, per
això diem que és una campanya dirigida a tota la població. Però també ens marquem
com a objectiu arribar a les entitats, associacions de veïns, escoles i instituts,
biblioteca, comerços, serveis de salut i als departaments de l’ajuntament. Els hi volem
oferir formacions i recursos, escoltar quines necessitats tenen respecte aquests eixos i
els convidem a participar als tallers participatius per anar dissenyant les activitats i
lemes dels tres pròxims eixos de la campanya.

