
PONENCIA2:

II. PROGRAIvlA. A) POLITIC A: POLITIQUES SOCIALS. ADDICIO AL PUNT T

DE PROMOCIO DE LA DONA: "CREACI0 D'UNA OFICINA COMUNAL
D'INFORMACrO I RECURSOS PER A LES DONES".

MQtiyaci6 :

Defensem que els Comuns del PS han d'incorpoHlf ales seves diferents Arees la visi6
de genere i realitzar programes que respongnin ales necessitats i demanc1es de les clones
de les nostres PalToquies-Ciutats, desenvolupant Politiques d'igualtat d'opOliunitats i de
Prevenci6 i denlltlcia de violencia vers les mateixes.

A partir d'aqui, proposem la creaci6 en cada Comll d'nna "Oficina Comunal
d' fnfonnaci6 i Recursos per a les Dones", per poderimpulsar una polftica per a totes les
ciutadanes des de nna perspectiva integral en educaci6, infol1naci6, habitatge, trehall,
fClmilia i lleure, amb ICldotaci6 pressupostaria, de reCUfSOShumans i de pmticipaci6 que
calgui per tirar endavant els progrmnesi actuacions que portin a la pn'tctica les
politiques esmenades.

Les linies estrategiqnes 0 clitecis que orientarien aqnestes "Oficines Comnnals
d'Informaci6 i Recursos per a les Dones" po<lrien ser:

a) Infol1llaci6, amb un fons docmnental, sobre bibliografies tematiques i noticies
d'interes (basicament Congressos internacionals i Conferencies) aixi com
bihlioteca electronica i d'altres noticies relacionacles amb la realitat socio-lahoral
de la dona.

h) Elaboraci6 de regishoes i estadfstiques que contemplin la 'ariahle de genere.
c) Creaci6, Difusi6 i Aplicaci6 en tot I'entorn Comunal del "Llibre d'Estil" pel que

fa a l'llS no sexistCldel 11engllCltge.
d) Incrementar la presencia i pmticipaci6 de les dones en tots els ambits de la vida

ciutadana.
e) Jmpulsar programes preventius contra les agressions ales dones (propis 0 en

col'laboraci6 amb d'a1tres Organitzacions), estretant la col·laboraci6 amb la
Fiscalia i la Policia.

f) Treballar conjllntamellt amI la "Casa de Dones fVlallractades" per denunciar
qualsevol agressio i impulsar campanyes de sellsihilitzaci6 sobre la vio1emcill
familiar.

g) Treballar conjuntamellt amb d'altres Entitats socio-sanitaries per dissenyar
models d'integraci6 per les sitllacions greus amb risc 0 exclusi6 social.

h) Prornoure una cultura de les famflies que reconegui i doni suport socialtant 1Iles
diverses modalitats d'ullitats de convivencia lIctlials (fmnilif': illonoparentals 0

a nb un sol memhre adult a la 11ar,families del mateix sexe, pareHes de fet) i que
ajudi en determinades sitllacions per evitar de cronificar i judicialitzar les
situacions de conflicte familiar per tal de preservar als infants del risc psicologic
i social a h'aves d'uns serveis de mediaci6 familiar.



i) Potenciar el Servei d'ajuda 0 Atencio domiciliariCl a traves d'nna "Xarxa de
C'ol.laboradors" com a recurs de suport ales famflies mes necessitacles i que
tenen cura d' infants i/o rle persones c1ependents.

Per tot aixo diem qne:

En el punt v de les politiques socials i dins de Politica, on [em referencia a "Pwmoci6
de la dona" afegim "Creacio d'una Oficina Comunal d'Infonnaci6 i R cursos per a les
Dones" com a veritable eina d'impuls vel'S una politica d'igualtat de generes i
d'Informaci6 de noticies i temes relaciomlls mnh qllalsevol c1iscriminaci6 en aql1est
aspecte.

AndOlTa la Vella, als vint-i-un dies del mes dejullY de I'any dos mil tres.
IV Congres. Extraordinari.
Company Carles Jimenez Monfort.
Comite Local d' Andorra la Vella.
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