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1.- Atès que, l’article 14 de la Constitució proclama el dret a la igualtat i a la no
discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels
poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups
en què s’integra siguin reals i efectius.
2.- Atès que, la igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal
reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans, entre els què
destaca la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la
dona, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1979
i ratificada per Espanya el 1983. En aquest àmbit és procedent evocar els avenços
introduïts per conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i
Pequín de 1995.
3.- Atès que, la igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea.
Des de l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat
entre homes i dones i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són
un objectiu que s’ha d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus
membres.
4.- Atès que, a Catalunya tenim la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes, que en el seu article 53.2 e) diu expressament que les
administracions públiques de Catalunya per a complir les mesures a què fa referència
l’apartat 1, han de garantir: “Equipaments públics amb instal·lacions que facilitin els
usos i cobreixin les necessitat de tothom. En aquest sentit, i en la mesura que sigui
possible, cal habilitat zones per a l’atenció d’infants, especialment per a disposar de
canviadors de bolquers accessibles per a homes com per a dones.”
5.- Atès que, la realitat amb la què ens trobem de manera habitual és que els
canviadors de bolquers es troben majoritàriament als lavabos femenins, com si la
criança dels infants correspongués només a la mare.
6.- Atès que, la instal·lació de canviadors de bolquers és senzilla, no cal fer
modificacions estructurals als lavabos, i no té un cost alt.
Per tots aquest motius instem l’adopció dels següents ACORDS:
1. Instal·lar, progressivament i en la mesura que tècnicament sigui possible, en tots
aquells edificis públics, un canviador de bolquers accessible tant per a homes com
per a dones.
2. Realitzar una campanya de conscienciació al sector privat perquè es sumin a la
instal·lació dels canviadors sense discriminació alguna.
Sant Cugat del Vallès, 8 de maig de 2017.

