
Resum trobada dones ERC  
 
Buidatge dinàmica postits 
 
AJUNTAMENT 
− Establir mecanismes / indicadors per mesurar l'impacte de les mesures de gènere 
− Millorar les polítiques de conciliació a l'àmbit comercial i d'administració local 
− Actes municipals amb paritat 
− Pressupostos amb perspectiva de gènere 
− Pla d'igualtat de gènere intern a l'Ajuntament 
− Protocol d'assetjament sexual dins de l'ajuntament 
− Observatori sociològic amb dades segmentades per gènere 

 
NOMENCLÀTOR 
− Pensar en més noms femenins a llocs destacats de la ciutat 
− Carrers amb pocs noms femenins (tot són sants) 

 
EDUCACIÓ 
− Educació sexual on es tractin les violències masclistes 
− Més educació sexo-afectiva i de sexualitats en general 
− Reduir la visió no binària del gènere 
− Llibres no masclistes a les escoles i biblioteques 

 
URBANISME 
− Pavimentació carrers i accessibilitat (pensant en la figura de les cuidadores) 
− Millorar la il·luminació dels carrers 
− Millorar la il·luminació de Mira-sol 
− WC habilitats per a persones amb mobilitat reduïda 
− WC d'homes amb canviadors per a infants 
− WC sense distinció de sexe  

 
HABITATGE 
− Sant Cugat expulsa moltes dones amb fills (residencialment parlant) 
− Pisos per a mares solteres joves / famílies monoparentals  

 
MOBILITAT 
− Places de pàrquing per a dones (a prop de la sortida, il·luminades...) 
− Taxis subvencionats a la nit 
− Inseguretat per poca il·luminació  
− Àvies soles: crear mecanismes d'ajuda i acompanyament (mobilitat) 
− Feminitzar la senyalització i la mobilitat sota criteris d'eficàcia i racionalitat 
− Semàfor amb prioritat per als vianants (eficàcia) 

 
ESPORT 
− Potenciar l'apoderament femení en tots els esports i destinar-hi recursos 
− Buscar més patrocinadors per als equips femenins 
− Esport femení als extraescolars 
− Potenciar esports no federats femenins 



− Adequar els parcs d'exercitació física a totes les condicions físiques 
 
COMERÇ 
− Feminitzar la distribució i accessibilitat a les dones grans en els mercats municipals i 

suprimir les grans àrees comercials 
 
OCI 
− Protocols espais privats 
− Oci alternatiu no masclista 
− Oci al centre de la ciutat 
− Paritat als escenaris programats per Ajuntament i entitats 

 
SEGURETAT SOCIAL 
− Doctora i mossa de guàrdia 
− Millorar els serveis socials d'atenció a la dona i feminitzar els serveis sanitaris 
− Feminitzar la guàrdia urbana 

 
ASSOCIACIONSIME 
− Document de dones rellevants per a la ciutat 
− Consell de dones 
− Xarxa d'associacions feministes  


