Què és?
És l’òrgan de participació
ciutadana de les dones d’Abrera,
per tal de facilitar, impulsar i
promoure la participació de les
dones en tots els àmbits amb
l’objectiu d’avançar cap a l’equitat
de gènere.

Objectius
El Consell de les Dones té com a objectiu ser l’òrgan consultiu
i d’assessorament de l’Ajuntament d’Abrera en els diferents
temes relatius a l’equitat de gènere i les polítiques municipals
en aquells assumptes que afectin o facin referència a les dones.

Fomentar la participació de les associacions i de les dones,
promovent-ne el diàleg, la participació i l’intercanvi entre el teixit
associaciatiu i l’Ajuntament, per tal de promoure les condicions per a
una igualtat real, incidir en aquells obstacles que no la fan possible,
treballar en els temes que afectin especialment a les dones i
incrementar la participació de les dones i visibilitzar-les en tots els
àmbits de la vida local

Funcions
- Fomentar l’equitat de gènere entre homes i dones, el reconeixement i la visualització de les dones i les seves aportacions en tots les
àmbits.
- Impulsar l’elaboració, implementació, seguiment i avaluació dels plans d’igualtat del municipi.
- Vetllar per què la perspectiva de gènere estigui present en totes les actuacions i polítiques públiques.
- Estudiar, promoure i difondre les actuacions municipals que contribueixen al desenvolupament efectiu dels drets de les dones i a
millorar la seva qualitat de vida.
- Promoure l’elaboració i divulgació d’estudis i informes sobre temes d’interès per a les dones d’Abrera, en tots el àmbits de la vida:
política, econòmica, cultural, educativa i social del municipi.
- Fer propostes sobre qüestions que afecten als col·lectius de dones, adreçades a afavorir l’assoliment de l’equitat de gènere plena, real
i efectiva.
- Fomentar la participació de les dones d’Abrera i de l’associacionisme dels col·lectius de dones, facilitant informació, assessorament i
suport per incentivar la participació a la vida social, cultural, educativa, esportiva, econòmica,.... del municipi.
- Construir un espai de debat i anàlisi sobre temes que afectin a les dones i l’equitat de gènere, sobre les seves demandes i interessos,
canalitzant les inquietuds de la diversitat de dones del municipi.
- Impulsar la col·laboració entre associacions i entitats que duguin a terme activitats de promoció i foment de les dones i de l’equitat de
gènere.

Composició

Plenari
(presidència,
vicepresidència i vocals:
represntants polítiques,
associacions, entitats i
dones d’Abrera)

Comissions
de Treball
(dones del
plenari)

Persones
expertes

Qui en pot formar part?
Al Consell Municipal de les dones d’Abrera

hi poden participar:
Les dones representants de
les associacions del municipi
dels grups polítics
dels sindicats
Les dones a títol individual
Les persones expertes i tècniques municipals
* La composició del consell es regula a l’article 5 del Reglament del CMDA

Les comissions de treball
El Consell Municipal de les dones d’Abrera s’organitza en les reunions Plenaries i les Comissions de
Treball
Les Comissions de treball:
• Es podran crear grups o comissions de treball a proposta del Plenari.
• Tenen per finalitat treballar i aprofundir en temàtiques específiques que són d'interès especial per
a les dones.

• L’objectiu serà elaborar informes, treballs o estudis, que s’elevaran als òrgans del Consell.
• Les membres de la comissió seran designades pel Consell Plenari entre les dones que integren el
Consell i/o aquelles persones expertes que es consideri incorporar.

La participació ciutadana en els assumptes públics
és una de les bases de la democràcia, però al mateix
temps, és una qüestió essencial per treballar la
governança en la innovació de les polítiques
públiques i en l’assoliment d’una ciutadania plena.

En el cas de les dones, la participació és, a més, una
forma d’empoderament, d’incrementar la seva
autonomia i de potenciar el seu enfortiment social i
polític.

