
  

 

 

 

 

MANIFEST DE COMPROMÍS D’IGUALTAT DE LA CIUTAT DE GAVÀ 

 

INTRODUCCIÓ 

  

La ciutat de Gavà, mitjançant la Comissió Violeta per la Igualtat, un òrgan participatiu 

format per associacions, entitats, veïnes i veïns, impulsa un manifest amb un conjunt 

d’acords per treballar en favor de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i fem 

una crida a les entitats i persones interessades a adherir-s’hi.   

 

A Gavà, seguint els principis de la Carta – Agenda Mundial dels Drets Humans a la 

Ciutat, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets humans, la Carta Europea per la  

Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local i a través del Pla de Polítiques d’Igualtat 

vetllem per garantir que es respectin els valors compartits d’igualtat, diversitat i no 

discriminació en tots els escenaris del municipi. 

 

Sota el principi de la responsabilitat col·lectiva en la construcció de ciutats igualitàries, 

totes les entitats, clubs, comunitat educativa i associacions que subscrivim aquest 

document volem treballar per una ciutat en igualtat, diversa i lliure de discriminacions i 

sexismes. 

 

Considerem que el camí cap a la igualtat de fet i de dret entre les dones i els homes 

implica el reconeixement previ de les desigualtats existents i la voluntat d’actuar per 

eradicar-les, creant un entorn que afavoreixi el desenvolupament de la igualtat real i 

efectiva i on es reconeguin i s’atenguin les aportacions i les necessitats d’homes i 

dones per construir un futur lliure de sexismes. 

 



  

 

 

Les entitats, la ciutadania i l’Ajuntament de Gavà fa anys que treballem en aquest 

sentit i reconeixem la importància de la participació ciutadana com a motor dels canvis 

i de la transformació social. 

 

Amb aquest manifest reforcem el treball conjunt entre entitats, associacions, 

comunitat educativa i l’Ajuntament per fer de Gavà una ciutat activa, democràtica, 

solidària i lliure de patriarcat; sense violències i sense discriminacions per raó de sexe, i 

fem públic el nostre compromís per una ciutat diversa i amb igualtat. 

 

Manifestem els compromisos següents:  

Treballar dins les nostres entitats, associacions, clubs, comunitat educativa per 

desenvolupar les accions següents.  

 

• Llenguatge no sexista. 

o Ús d’un llenguatge no sexista en les comunicacions, en els materials de 

difusió, cartells, web, xarxes socials i en el vocabulari diari de l’entitat 

(p. ex. entrenadors i entrenadores, l’associació veïnal, mares i pares, ...).  

o Facilitar des de l’Ajuntament de Gavà una guia pràctica de llenguatge no 

sexista i assessorament i formació, si se sol·licita.   

 

• Representacions paritàries. 

o Avançar cap a la formació de juntes paritàries, on dones i homes puguin 

tenir la seva veu i el seu espai. 

o Promoure que els àmbits en què hi ha menys representació d’homes (p. 

ex. AMPA) i dones (p. ex. entitats esportives) hi hagi una representació 

equilibrada dels dos sexes. 

 



  

 

 

• Treballar per concretar en els estatuts el compromís de l’entitat amb el treball 

per la igualtat.  

o Visibilitzar en els estatuts un punt explícit en relació a la igualtat. 

o Reconèixer el dret de la igualtat i no discriminació en els estatuts.  

o Consensuar els horaris de reunions i trobades de cara a afavorir la 

conciliació de la vida personal, familiar, laboral i social. 

o Aprofitar les noves tecnologies per informar les persones que no poden 

participar presencialment però que volen ser actives a l’entitat, oferint-

los noves formes de relació, participació i de comunicació.  

o Incloure el logo de la Comissió Violeta a la web, xarxes socials, material 

gràfic i en les comunicacions de l’entitat com a distintiu de qualitat i 

compromís amb la igualtat. 

 

• Violència masclista. 

o Expressar públicament el nostre rebuig a la violència masclista, negant-

nos a ser còmplices amb el nostre silenci i treballant per fer una ciutat 

lliure de violència vers les dones.  

� Participant en les accions de ciutat de rebuig contra la violència 

masclista.  

� Coneixent els mecanismes de prevenció i actuació per si es 

detecta alguna actitud de discriminació o abús dins de l’entitat.   

� Facilitar des de l’Ajuntament de Gavà una guia divulgativa sobre 

formes i àmbits en què s’exerceix la violència i com actuar 

davant d’una situació de violència masclista.  

 

 

 

 



  

 

 

• Treballar per eradicar els estereotips de gènere. 

o Col·laborar, participar i difondre activament les iniciatives de 

sensibilització que es posin en marxa a la ciutat entorn la igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes.   

o Tenir present la igualtat en el nostre dia a dia i en el funcionament de 

l’entitat. Per exemple:  

� A l’hora d’organitzar projectes i accions tenir en compte de 

quina manera diferent poden afectar a les dones i els homes de 

l’entitat.  

� Promoure la coresponsabilitat i la implicació també dels pares en 

les activitats dirigides als fills i filles (p. ex.  que coneguin els 

calendaris de torneigs, preparin l’equipament, recollida dels 

infants, etc.).  

� Fer visibles i escoltar les aportacions dels homes i de les dones 

en el funcionament de l’entitat. 

� Fomentar els esports o activitats on hi ha minoria d’un dels dos 

sexes.  

� Fomentar la presència de nens i nenes en els espais on són 

minoria i vetllar perquè no es donin actituds de discriminació. 

� Dur a terme alguna activitat de sensibilització durant les 

campanyes anuals —Març Violeta, Salut de les Dones o Violència 

contra les Dones— o al llarg de l’any.   

� Sol·licitar a l’Ajuntament, si es considera necessari, formació, 

assessorament i acompanyament entorn la igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes. 

 

 


