PLE DE DONES
QUÈ ÉS EL PLE DE DONES?
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És un Ple municipal extraordinari, que es celebrarà el 9 de
juliol, on hi participaran exclusivament dones:
les 12 regidores dels Grups Municipals
dones representants de les entitats feministes
dones de les entitats i col·lectius que treballen
per la igualtat de gènere a la ciutat

Es presentaran una sèrie de propostes sorgides del procés
participatiu, que es debatran i es recolliran per esdevenir el
full de ruta de les polítiques de gènere de la ciutat.
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COMPROMÍS FEMINISTA
Per mostrar un compromís comú en les polítiques
d’igualtat de gènere de la ciutat
Per facilitar la participació de les entitats en
l’agenda política feminista de la ciutat, a través de
l’elaboració de propostes concretes
Per crear un espai de coneixença mútua i diàleg
entre les entitats i les regidores, consolidant la
xarxa de treball

PLE DE DONES
PROCÉS PARTICIPATIU PREVI

Iniciem un procés participatiu amb entitats i col·lectius no
constituïts de la ciutat que incorporen la perspectiva de gènere, i
que estan donades d’alta al Registre Municipal d’Entitats i
Associacions ciutadanes, o bé al Registre Municipal de
Participació Ciutadana.
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Es crearan Grups de treball on hi participaran les regidores de la
corporació i persones representants de les entitats de la ciutat,
que treballaran, debatran i consensuaran les propostes que
s'elevaran al Ple.

ÀMBITS DE TREBALL

S’han prioritzat 4 àmbits de treball, segons les votacions de les
associacions i grups de dones de la Comissió 8 de març:
1

Detecció i atenció de les violències basades en el gènere

2

Prevenció i sensibilització de les violències basades en el gènere

3

Els drets de les dones en el treball productiu

4

Els drets de les dones en el treball de les cures
Aquests eixos tindran en compte l’impacte de la crisi
associada a la COVID19 sobre la vida de les dones

SESSIONS

La participació consistirà en 3 sessions telemàtiques per cada
àmbit. Cada entitat podrà participar als àmbits que consideri més
adient, amb una persona a cada grup de treball.
Aquestes reunions seran espais d’anàlisi i de debat dels

Seran espais d'anàlisi i de debat dels
àmbits de treball i estaran dinamitzades per una persona
experta.

PLE DE DONES
GRUPS DE TREBALL
Calendari de sessions

1

Detecció i atenció de les violències basades en el gènere
10.00 a 12.00 h
dilluns 17 maig
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2

dilluns 24 maig

dimarts 1 juny

Prevenció i sensibilització de les violències basades en
el gènere
17.30 a 19.30 h
dimecres 19 maig dimecres 26 maig dimecres 2 juny

3

Els drets de les dones en el treball productiu
10.00 a 12.00 h
dijous 20 maig

4

dijous 27 maig

dijous 3 juny

Els drets de les dones en el treball de les cures
17.30 a 19.30 h
dijous 20 maig

dijous 27 maig

dijous 3 juny

9 de juliol, primer Ple de dones de Terrassa

