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Eix.1. Impregnar l'administració municipal del principi d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes.
Objectiu 1.1. Realitzar projectes amb perspectiva de gènere
interarees municipals.

Eix.2. Foment de la presència i la participació de les dones en la
societat general.
Objectiu 2.1. Promoure espais d'intercanvi
experiències en relació a l'igualtat de gènere.

de coneixements i

Objectiu 2.2. Visibilitzar les aportacions de les dones.

Eix 3. Afavorir la construcció d'una societat igualitària.
Objectiu 3.1. Sensibilitzar la comunitat educativa en el principi
d'igualtat d'oportunitats.
Objectiu 3.2. Promoure una educació basada en el respecte a l'altre
i en les relacions d'igualtat.
Objectiu 3.3. Visibilitzar el valor econòmic i social del treball
domèstic i de cura de les persones. Fomentant la implicació de la
ciutadania, i els organismes públics i privats.
Objectiu 3.4. Donar projecció al material i serveis del Programa
Municipal de la Dona.

Eix 4. Atenció integral a les necessitats específiques de les dones.
Objectiu 4.1. Oferir atenció especialitzada a les dones que ho
sol·licitin a causa d'una problemàtica derivada de la condició de
dona.
Objectiu 4.2. Promoure el desenvolupament de l'autonomia i de les
capacitats personals i prevenir riscos de salut física i mental.
Objectiu 4.3. Informar sobre activitats i recursos.
Objectiu 4.4. Reforçar la xarxa d'intercanvi professional.

Eix 5. Abordatge integral de les violències ver les dones.
Objectiu 5.1. Garantir l'atenció integral a les dones afectades per
violència de gènere.
Objectiu 5.2. Formar i informar a agents socials del territori.
Objectiu 5.3. Garantir l'aplicació del protocol i circuit d'atenció a la
ciutat.
Objectiu 5.4. Promoure la sensibilització sobre el tema.
Objectiu 5.5. Desenvolupar estratègies de prevenció de la Violència
de gènere.

Eix 6. Millora contínua de l'organització.

Objectiu 6.1. Oferir serveis de qualitat dins els paràmetres de
millora continua.
Objectiu 6.2. Manteniment setmanal de l'espai Web del PMD amb
informació d'actualitat.
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