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La igualtat entre gèneres, objectiu
prioritari a Montornès per als propers
anys
La regidoria de Polítiques d’Igualtat ha presentat públicament
aquesta setmana el segon Pla d’Igualtat de Montornès. El
document estructura les actuacions que es desenvoluparan al
poble en matèria d’igualtat fins al 2020.
Montornès continua implementant actuacions per afavorir la igualtat entre
gèneres. Aquest dimecres la sala d’actes del consistori ha acollit la presentació
del segon Pla d’Igualtat de gènere de Montornès, un document elaborat a partir
de la tasca de personal polític i tècnic de l’Ajuntament, el suport de la Diputació
i les aportacions del veïnat i entitats a través d’un procés de participació
ciutadana.
La presentació del document ha comptat amb la presència de l’alcalde, José A.
Montero, la regidora de Polítiques d’Igualtat, Mar Garcia, i el diputat delegat de
l’àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, Antoni Garcia Acero.
El nou Pla, aprovat al ple ordinari d'aquest mes de juliol, s'estructura en sis
línies estratègiques orientades a incrementar el compromís per la igualtat,
lluitar contra la violència masclista, incentivar el lideratge i la participació de les
dones en tots els àmbits i tendir a l’equiparació de drets i a la millora de la
qualitat de vida.

Primeres accions del nou pla
El Pla inclou un total de 44 accions que es desenvoluparan a Montornès durant
el període 2017 - 2020, algunes de les quals ja s’han començat a implementar.
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ha incorporat tres noves
prestacions: l’atenció psicològica infantil, l’atenció psicològica a les dones i
l’atenció jurídica. També recentment s’ha creat un servei per a la diversitat
afectiva i sexual amb l’objectiu de promocionar els drets de les persones sigui
quina sigui la seva condició sexual.

