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PERSONES PROSPERITAT

PLANETA



5. Participació de la ciutadania en l’Agenda 2030 de Sant Cugat

12 febrer. TALLER 
DIAGNOSI I OBJECTIUS

Treball sobre reptes

Plataforma digital 

IGUALTAT DE GÈNERE

13 febrer. TALLER 
DIAGNOSI I OBJECTIUS

Treball sobre reptes

CONSUM I PRODUCCIÓ 
RESPONSABLE

14 febrer. TALLER 
DIAGNOSI I OBJECTIUS

Treball sobre reptes

ACCIÓ CLIMÀTICA 
ENERGIA NETA I 

ASSEQUIBLE 

PRESENTACIÓ AGENDA 2030 CONSELL DE CIUTAT

TALLER MARÇ

24  gener

febrer

Plataforma digital Plataforma digital 
Febrer-març

+





FI DE LA DISCRIMINACIÓ CONTRA
LES DONES I NENES
Posar fi a totes les formes de
discriminació contra totes les dones i
nenes a tot el món.

ELIMINAR ELS MATRIMONIS
FORÇATS I LA MUTILACIÓ FEMENINA
Eliminar totes les pràctiques nocives,
com el matrimoni infantil, precoç i
forçat, així com la mutilació genital
femenina.

ELIMINAR TOT TIPUS DE VIOLÈNCIA I EXPLOTACIÓ
DE DONES I NENES
Eliminar totes les formes de violència contra totes les
dones i nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el
tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus
d’explotació.

VALORAR LES CURES NO REMUNERADES I
PROMOURE LES RESPONSABILITATS DOMESTIQUES
COMPARTIDES
Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball
domèstic no remunerat, mitjançant la prestació de serveis
públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de
polítiques de protecció social, així com mitjançant la
promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la
família, segons escaigui a cada país

ASSEGURAR LA PLENA
PARTICIPACIÓ EN EL LIDERATGE I
PRESA DE DECISIONS
Vetllar per la participació plena i efectiva
de les dones, i per la igualtat
d’oportunitats de lideratge en tots els
àmbits de presa de decisions en la vida
política, econòmica i pública

ACCÉS UNIVERSAL A LA SALUT
REPRODUCTIVA I ALS SEUS DRETS
Garantir l’accés universal a la salut sexual i
reproductiva i als drets reproductius, de
conformitat amb el Programa d’acció de la
Conferència Internacional sobre la Població i el
Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Beijing
i els documents finals de les conferències d’examen
respectives.



 Reduir la bretxa salarial abordant totes les seves múltiples causes.

 Trencar la segregació horitzontal i vertical de les dones.

 Fomentar la coeducació en tots els nivells educatius i la formació adequada de la comunitat educativa.

 Erradicar les estructures culturals sexistes a través de la implicació de tots els agents socials i els mitjans de
comunicació.

 Garantir el compliment de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i dur-ne a
terme el desenvolupament reglamentari.

 Erradicar la violència masclista. Cal fomentar la coeducació, la recerca i la difusió del coneixement sobre les
arrels d’aquesta xacra social, així com la formació i coordinació dels actors que intervenen en el seu
abordatge.

 Erradicar el tràfic i qualsevol tipus d’explotació de les dones. Cal reforçar-ne la prevenció, la detecció i la
identificació de les víctimes, així com garantir una protecció i assistència integral a les víctimes.

 Eradicar la pràctica de la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats i altres pràctiques nocives per a
les dones.

 Reforçar la coordinació entre els professionals dels diferents àmbits implicats amb l’objectiu de donar la
màxima protecció i suport a les víctimes d’aquests delictes.



 Promoure el reconeixement social i la valoració econòmica del treball de cura i domèstic no remunerat.

 Fomentar la corresponsabilitat entre homes i dones dels treballs domèstics i de cura.

 En l’àmbit educatiu, promoure la formació i capacitació de noies i nois en la corresponsabilitat.

 Avançar en la implementació de la reforma horària.

 Garantir l’accés assequible als serveis de llars d’infants i escoles bressol i d’atenció a les persones
dependents, especialment per part dels col·lectius més vulnerables.

 Fomentar la presència de les dones en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i
pública, i així trencar l’anomenat «sostre de vidre».

 Impulsar un gran acord entre les institucions, la societat i el món empresarial per a aprofitar i posar en valor
el talent femení.

 Promoure la visibilitat de les aportacions històriques de les dones i la consecució dels seus drets.

 Promoure l’educació sobre la salut afectiva, sexual i reproductiva, amb una atenció especial a les
adolescents.

 Impulsar campanyes extensives d’educació i promoció de la salut sexual i reproductiva, així com la formació i
capacitació de professionals en aquest àmbit.

 Potenciar l’apoderament de les dones en la presa de decisions respecte de l’anticoncepció i les mesures de
prevenció de les malalties de transmissió sexual.













































Fundació Wassu UAB contra la mutilació genital femenina.
http://www.mgf.uab.cat/esp/fundación_wassu.html

http://www.mgf.uab.cat/esp/fundación_wassu.html




•





















•



















•



















https://decidim.santcugat.cat/

https://decidim.santcugat.cat/


5. Participació de la ciutadania en l’Agenda 2030 de Sant Cugat

12 març. TALLER    
NOUS REPTES

Treball de les accions

12 març. TALER 
ACCIONS

IGUALTAT DE GÈNERE

13 març. TALLER  
NOUS REPTES

Treball de les accions

13 març. TALLER 
ACCIONS

CONSUM I PRODUCCIÓ 
RESPONSABLE

14 març. TALLER   
NOUS REPTES

Treball de les accions

14 març. TALLER 
ACCIONS

ACCIÓ CLIMÀTICA 
ENERGIA NETA I 

ASSEQUIBLE

RECOLLIDA APOTACIONS TALLER FEBRER I WEB DECIDIM

CONCLUSIONS

març

+




