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La ciutat de Cambrils està integrada per dones i 
homes que, fruit de la socialització de gènere,  
vivim, sentim i utilitzem la ciutat de formes      
diferents, tenim diferents expectatives,              
interessos i necessitats i per  tant és                     
imprescindible planificar l’acció municipal en pro 
d’atendre a la ciutadania, des d’aquesta mirada 
del gènere,   incidint a l’hora en la no perpetuació 
de les relacions de desigualtat entre dones i     
homes.  
 
L’Ajuntament de Cambrils té el compromís de 
millorar les condicions d’igualtat entre dones i 
homes per garantir la igualtat i l’instrument per 
fer-ho és el Pla municipal per a la igualtat         
d’oportunitats entre dones i homes, el qual serà 
aprovat pel Ple municipal previ un treball        
conjunt i consensuat a nivell de ciutadania,   
personal tècnic i polític. 
 
Per transformar la realitat social primer l’hem de 
conèixer bé i per fer-ho necessitem efectuar una 
diagnosi analitzant dades quantitatives 
(estadístiques, estudis, etc.) i qualitatives      
(grups de treball, enquestes, etc.) 
 

Què és un pla municipal per a la igualtat          
d’oportunitats entre dones i homes? 
 
Un pla concreta, en un temps determinat, una 
política municipal d’igualtat posant en marxa un 
procés de treball, així com recursos econòmics i 
humans que impliquen l’adquisició de            
compromisos per a canviar la realitat de les     
desigualtats existents entre dones i homes a la 
nostra ciutat. 
 
 
Quina és la seva finalitat? 
 
Avançar cap a un futur on el sexe d’una persona 
no predetermini què pot fer o no pot fer; què pot 
tenir o no tenir o quin és el seu paper a la          
societat. 
 
 
Quin és el principal criteri d’un pla d’igualtat 
entre dones i homes? 
 
Encara, avui en dia, existeixen socialment        
desigualtats de gènere per que als homes i a les 
dones se’ns han adjudicat papers diferents a la 
societat.  
El principal criteri és aplicar, per tant, aquesta  
mirada de gènere a tot el treball que es duu a  
terme, analitzant, fent visible i actuant              
concretament sobre la construcció dels rols i els 
estereotips de gènere i les seves conseqüències, 
a l’hora que, construïm col·lectivament una nova 
cultura basada en la igualtat de drets i               
d’oportunitats de dones i homes. 

Qui som responsables d’impulsar, elaborar,  
aprovar, implementar i avaluar aquest pla? 
 
La responsabilitat política recau sobre el      
conjunt de la corporació municipal amb la   
incorporació de la mirada de gènere de forma 
transversal en la  planificació, implementació, 
seguiment i avaluació de les accions           
municipals amb l’impuls, assessorament i     
coordinació de l’àrea de polítiques d’igualtat. 
 
 

Com es treballarà la implementació d’aquest 
pla? 
 
A través d’una comissió municipal d’igualtat      
integrada per personal tècnic de les diferents    
àrees municipals i per càrrecs electes. 
 
 
Quina durada tindrà aquest pla d’igualtat? 
 
La durada serà de 4 anys, pel període 2018-
2022. Quan aquest finalitzi es farà una           
avaluació i una re adequació a les necessitats 
ciutadanes del moment per re formular el    
següent pla. 


