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Manual 
d’igualtat 

efectiva 
amb la 

CCIS

Manual pràctic per garantir la igualtat efectiva 

entre homes i dones per a empreses de menys 

de 50 persones treballadores: amb recursos 

interns de l’ADA s’ha elaborat el manual que és 

patrocinat per la Cambra de Comerç, Indústria i 

Serveis d’Andorra. Es presentarà el manual el dia 

10 de novembre i es posarà a disposició en 

format PDF a totes les empreses
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SALUT



SalutEntrevista sobre la incorporació de la 

violència obstètrica en la Llei Igualtat al Diari 

d’Andorra (febrer 2022) 

https://www.diariandorra.ad/noticies/naciona 

l/2022/02/20/optimisme_respecte_inclusio_vi 

olencia_obstetrica_llei_195673_1125.html 

Entrevista sobre l’infradiagnòstic de 

malalties en la dona a l’Altaveu (Setembre 

2022) 

https://www.altaveu.com/actualitat/salut/infra 

diagnostic-malalties-en- 

dones_42805_102.html 

Participació col·loqui sobre l’avortament 

“L'Événement” (Setembre 2022)

Preparació del dossier de baixa paternitat 

igualitària. 

https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2022/02/20/optimisme_respecte_inclusio_violencia_obstetrica_llei_195673_1125.html
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https://www.altaveu.com/actualitat/salut/infradiagnostic-malalties-en-dones_42805_102.html
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EDUCACIÓ



EducacióDIA INTERNACIONAL DE L’EDUCACIÓ 

NO SEXISTA: 21 DE JUNY. 

ESPECTACLE: LA BLANCANEU I ELS SET 

NANS POLITS

Afavorir la identificació dels rols sexistes 

que els contes tradicionals assignen a 

homes i dones. 

Sensibilitzar els infants entorn al gènere. 

Facilitar que els nens i nenes reflexionin 

sobre el model d’homes i dones en 

concordança amb la societat actual. 

Objectius de l’espectacle: 



Educació



ESPORT



Esport
10a edició de la Cursa de la Dona 



Esport



EsportDia Mundial del Futbol en les nenes



EsportMasterclass de Defensa Personal Femenina
 



COMUNICACIÓ



Comunicació
Activació i gestió de les Xarxes Socials 



Comunicació
Presència als diferents mitjans de comunicació



ComunicacióLectura de manifest - Dia internacional 

de les Dones



PID (Punt 
d’Informació a 

la Dona)
 



70 dones han
demanat

assessorament
durant el 2022

als
professionals

de l’ADA

El Punt d’Informació a la Dona de l’Associació de Dones d’Andorra, ha atès

durant el 2022 un total de 70 dones de forma presencial i telefònicament. 

Els casos relacionats amb l’habitatge, les separacions, els problemes

econòmics i la violència de gènere, han estat els més freqüents. 

El PID és un servei integral que ofereix l’ADA de la mà de professionals

especialitzats. Des del PID es porta a terme una orientació personalitzada,

adaptada i un acompanyament a les dones tenint en compte les demandes i

necessitats de cada usuària. L’atenció pot ser presencial o telefònica.

Seguint la tendència a nivell de país, el PID ha rebut 18 consultes

relacionades amb els problemes per trobar un habitatge, per finalització de

contracte o falta d’oferta a preus assequibles del mercat. 19 casos tenien

relació amb separacions, des d’informació legal, a problemes per

independitzar-se i torbar pis o la marxa del país d’un dels progenitors. La falta

de recursos econòmics i pensions baixes han centrat 13 consultes, on s’ha

assessorat sobre l’accés a beques i ajudes de tot tipus . 

19 dones demanen ajuda per casos de separacions. En aquest punt

l’assistència legal gratuïta que ofereix l’ADA és altament valorada per les

usuàries . En total durat l’any el PID ha atès 5 casos de violència de gènere

des de maltractament físics, psicològics , entre altres. En aquests casos es

deriva la víctima a la institució o servei corresponent.
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Tipus demanda

 

 
2022

 

Habitatge 18

Tràmits separacions 19

Violència de gènere 5

Problemes econòmics 13

Altres 15


