
Consideracions i aportacions de l’Entesa per Sabadell respecte 
del Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i 
Homes 
 
 
1. El document està datat el 2007 i està desfasat en alguns dels seus 

elements, com ara la composició de la comissió o algunes 
referències a polítiques pendents d’entrar en funcionament. 

 
2. Es tracta d’un document generalista, un pla elaborat per la 

Diputació de Barcelona, que té molt poc en compte Sabadell, i que 
es pot presentar en qualsevol municipi de les mateixes 
característiques. No es fa referència a la singularitat sabadellenca 
en cap moment, ni es parla dels serveis amb què ja compta el 
municipi, s’ignoren completament els moviments de dones de la 
ciutat, etc. 

 
3. En la major part del pla es parla de “les dones” com a col·lectiu, 

com si fossin un conjunt homogeni i sovint no es distingeixen 
polítiques específiques per a col·lectius determinats. 

 
4. Com a pla resulta ben pobre perquè no s’identifiquen gaires 

accions concretes i tot és poc concret. Hi ha una evident confusió 
entre accions i objectius, de manera que la major part de les 
accions són: 

- Promoure... 
- Continuar vetllant... 
- Continuar oferint... 
- Fomentar... 
- Potenciar... 
- Continuar treballant... 

 
5. El plantejament descrit en el punt anterior fa que sigui molt difícil 

una futura avaluació d’aquest pla perquè no s’estableix cap 
objectiu quantificable ni cap indicador del seu compliment. 

 
6. Hi ha un abús de les accions basades en fer estudis, que sembla 

que ignoren altres estudis ja elaborats pels propis serveis 
municipals.  

 



7. Es plantegen com a objectius i accions elements que ja formen 
part de la realitat de la nostra ciutat, com ara la coeducació, que 
és un element fonamental en el model educatiu.  

 
8. S’ignoren les polítiques que ja porta a terme el propi ajuntament, 

per exemple en matèria de promoció econòmica. 
 
 
 

 
Entesa per Sabadell 
 
Sabadell, 2 de juny de 2008  
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