
ADDENDA AL PLA DE POLÍTIQUES DE GÈNERE DE LA COMARCA DE LA 
CERDANYA 2019-2022  
 
El Pla d’igualtat de gènere esdevé el marc de referència bàsica 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 a la Cerdanya. És una 
eina de treball transversal que incorpora diverses àrees i competències municipals i,  
com a tal, requereix l’adquisició de compromisos polítics. 
 
Aquest II Pla de Polítiques de Gènere de la Cerdanya es configura com una eina de 
planificació estratègica per un desplegament efectiu de les polítiques de foment 
d’igualtat a la comarca. El marc temporal per al desplegament d’aquest pla és de 
quatre anys, del 2019 al 2022. 
 
Atès que l’objectiu general del II Pla de Polítiques de Gènere de la Cerdanya és 
definir un conjunt integrat i sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que les 
dones i els homes de la comarca puguin assolir el seu màxim potencial i participar 
en tant que ciutadans i ciutadanes sense que es doni cap discriminació per raó de 
gènere. 
 
EL II Pla de Polítiques de Gènere de la Cerdanya és un document clau que, a més 
de servir per a la planificació i la posada en marxa d’actuacions concretes, ha de 
preveure el seguiment i l’avaluació posterior del camí recorregut en aquesta matèria  
i ha de mesurar l’impacta o els efectes del mateix en les condicions de vida de la 
ciutadania a la que s’adreça i, espacialment, en la millora de la situació de les dones. 
 
El II Pla de Polítiques de Gènere de la Cerdanya recull cinc línies estratègiques 
d’intervenció: 

1. Avançar en la  visibilització social del compromís polític amb la igualtat 
de gènere mitjançant l’actuació transversal. 

2. Reforçar els mecanismes i accions pertinents per combatre i prevenir 
les violències masclistes. 

3. Foment dels Drets civils, la coeducació i qualitat de vida des de la 
perspectiva de les persones. 

4. Reformulació dels usos dels temps de vida i dels treballs. 
5. Reconeixement  i foment del lideratge i participació de les dones. 
 

Atès que el Consell Comarcal de la Cerdanya promou i realitza totes aquelles 
polítiques públiques que els diversos municipis de la comarca no poden gestionar. 
La presència de personal tècnic de l’Àrea de Serveis Socials i d’Atenció a les 
persones, especialitzat en igualtat de gènere, és essencial perquè el Consell 
Comarcal pugui potenciar aquesta transversalitat de gènere als 17 municipis. 
 
 



Un cop deliberat l'assumpte s’acorda (per majoria amb la unanimitat dels membres 
assistents, si procedeix), el següent: 

 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Pla de Politiques de gènere de la comarca de la 
Cerdanya per les anualitats del 2020 al 2022. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya. 

 
 
 

 
     


