
 

 
 

COMPROMÍS PER A LA IGUALTAT 

  

El Consell d’Administració d’Economia Solidària E.I. manifesta, de manera 
explícita, la seva voluntat, d’impulsar un procés que hauria de culminar amb la 
implantació d’un segon Pla d’Igualtat d’oportunitats en el si de l’organització, 
per a tota la seva vessant organitzativa interna.  

Entenem el Pla d’Igualtat com una eina imprescindible per continuar assolint 
una igualtat real de tracte entre dones i homes.  

Volem expressar el nostre compromís en l’establiment de polítiques que 
integrin aquesta igualtat de tracte i d’oportunitats entre les dones i els homes 
de la nostra organització.  

Per tal que aquest projecte tingui èxit, demanem la col.laboració de tot el 
personal, i us animem a tornar a participar en tot el procés. Per descomptat que 
us anirem informant de les accions que es realitzaran i, en tot moment, els 
vostres suggeriments seran valorats.  

El Consell d’Administració d’Economia Solidària E.I. manté una forta convicció 
pel respecte del principi d’igualtat entre els homes i les dones, i és per això que 
ha posat a disposició d’aquest projecte els recursos materials i personals 
necessaris. 

  

Quedem a la vostra disposició. 

  

  

 El Consell d’Administració d’Economia Solidària E.I. 
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