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1. Presentació

Des de la seva creació els serveis socials bàsics han estat els impulsors i  creadors d’aquelles 

accions comunitàries que s’han portat a terme al nostre municipi. I és que el model d’acció dels 

serveis  socials  bàsics  contempla  la  intervenció  tant  amb  les  persones  considerades  com  a 

individus socials que formen part d’un nucli familiar i/o de convivència però que també  formen 

part de la seva comunitat, així com la intervenció amb les famílies i com no, la intervenció amb la  

comunitat.  És  per  aquest  motiu  que integrem l’acció  col·lectiva  en el  marc  del  nostre  circuit 

d’atenció.

Des  d’aquesta  concepció  i  a  partir  d’aquestes  iniciatives  s’han  anat  creant  i  en  molts  casos 

consolidant estratègies d’intervenció comunitària, que en l’actualitat es troben arrelades en el 

teixit social de la nostra comunitat.

L’objectiu de l’Àrea d’Acció Comunitària i Ciutadania és ser el motor de transformació social de la 

comunitat, a través de la ciutadania que la configura.

Aquesta  acció  comunitària  cal  que  estigui  focalitzada  a  la  creació  d’oportunitats  i  a  la 

dinamització de projectes de cohesió social (plans comunitaris, bancs de temps, xarxes solidàries, 

projectes educatius, de salut comunitària, d’ocupació, plans d’acollida, de ciutadania, convivència 

veïnal...).

Per als propers quatre anys (2012-2015) hem estructurat l’àrea en quatre pilars:

− Pla local de desenvolupament comunitari (PDC)

− Pla local d’immigració i ciutadania

− Pla local de prevenció comunitària

− Pla local de polítiques de dones 

Cadascun  d’aquests  plans  desenvolupen  els  seus  projectes,   però  des  d’una  perspectiva 

transversal, amb pautes de vinculació mútua i amb una  reciprocitat quotidiana , derivada de la 

vivència d’una necessitat compartida, o de la participació en una activitat comuna adreçada a 

satisfer necessitats comunes.
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2. Pla local de desenvolupament comunitari

El PDC és una estratègia d’intervenció social i territorial que, mitjançant un procés participatiu 

conjunt  de  tots  els  agents  implicats,  vol  donar  respostes  globals  a  les  necessitats  d’una 

comunitat, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida del conjunt de la població del territori.

En aquest programa es contemplen diversos àmbits d’actuació:

a) El teixit associatiu i d’acció social del municipi.

b) El treball comunitari des de l’atenció social primària  

c) Els  programes  d’interacció  comunitària:el  projecte  Òmnia,  el  projecte  de  Foment  del 

Voluntariat i altres iniciatives de caire cultural, esportiu, juvenil ....

2.1. El teixit associatiu i d’acció social del municipi

− Espai social:  És un espai públic, dinàmic, proper i obert a tothom on es dona resposta a les 

persones, escoltant-les i recolzant les seves iniciatives. Intenta ser un espai singular en el seu 

entorn, conegut per tothom i punt de trobada per al màxim de persones possible. 

El model de gestió es basa en la col·laboració d’una associació de voluntaris/es que participen 

activament en l’organització de les activitats i en el funcionament de l’equipament.

− Federació d’Amposta d’Associacions de veïns: creada per un grup de persones vinculades a 

les entitats que la composen que treballen de forma voluntària per millorar els canals de 

comunicació entre el propi teixit associatiu. Entre les diferents activitats que porten a terme es 

troben,  entre  d’altres,  l’assessorament  a  les  entitats,  l’assessorament  a  les  comunitats  de 

veïns, l’atenció a la ciutadania...

2.2. El treball comunitari  des de l’atenció social primària

Dintre d’aquest àmbit d’actuació contemplem els següents projectes:

− Conviu:  Potenciar la convivència, prevenir i detectar situacions de maltractament.

− Programa  de Suport  a  l’Escolarització:  Eliminar  les  situacions  d’absentisme,  d’abandó 

escolar  i  de  no  escolarització  durant  l’Educació  Infantil  (3-6  anys),  l’Educació  Primària 

Obligatòria (6-12) i l’Educació Secundària Obligatòria (12-16).

− Reforç i esforç: Aquest és un projecte portat a teme per l’integrador social. Objectiu general: 

Reforçar acadèmicament  a aquells alumnes de 3r i 4rt d’ESO amb dificultats d’aprenentatge 

amb el compromís de les seves familias.

− Espai famílies:  Taller competències parentals.  Promoure la parentalitat positiva i amb això 

contribuir a millorar la qualitat de la convivència familiar
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− Cafè  tertúlia:  Crear  un  espai  de  diàleg  per  tal  de  donar  suport  a  les  famílies  i  poder 

compartir les seves inquietuds amb d’altres que passen per les mateixes situacions.

− Tallers de memòria per a la gent gran: aquest és un taller que s’ofereix a l’espai social, com 

un projecte de col·laboració entre l’ajuntament i l’associació de voluntaris d’Amposta.

Objectiu: donar les tècniques corresponents per possibilitar que sigui la mateixa persona qui 

pugui orientar el seu procés d’envelliment amb el màxim rendiment possible.

− Gent gran  activa:  potenciar  la  participació i  l’envelliment  actiu encaminat a optimitzar  la 

qualitat de vida d’aquest nombrós segment de la població, així com fomentar la detecció de 

les necessitats socials, la promoció de recursos i la prevenció de les situacions de risc.

2.3. Els programes d’interacció comunitària:el projecte Òmnia, el projecte de Foment del 
Voluntariat i altres iniciatives

− Programa “Foment del voluntariat”:  es promou per iniciativa municipal amb la finalitat de 

respondre a les necessitats i demandes actuals de la seva comunitat, atraure noves persones 

interessades en participar de forma voluntària i la creació d’associacions i entitats de caire 

voluntari per promoure la participació, la solidaritat i el pluralisme, com un element d’inclusió 

i de cohesió social a la població.

− Punt Òmnia Amposta:  és un programa social que pretén la inclusió,  la cohesió social i la 

igualtat d’oportunitats mitjançant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. El punt 

Òmnia té com a principals objectius, tant personals com col•lectius, la millora formativa, els 

coneixements d’eines d’ocupabilitat, la integració, el lleure, etc. Òmnia ofereix un espai dotat 

de maquinari i programari informàtic d’utilització pública i comunitària, amb el suport d’un 

professional que dinamitza l’espai i dóna suport a les persones.
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3. Pla local de ciutadania i immigració 

La gestió del fet migratori és, sens dubte, una de les dificultats més grans que el nostre municipi 

ha hagut d’afrontar aquests darrers anys. Els governs locals som els principals agents de gestió  

del fet migratori i dels processos d’integració de la població, ja que es a les ciutats i pobles on es 

produeixen els principals impactes. L’arribada de gent nova al municipi impacta a la vida de tota 

la ciutadania i al funcionament dels serveis municipals, especialment els que fan referència a la 

integració bàsica com són l’educació, els serveis socials, l’ocupació i l’habitatge.

L’eix central del pla d’actuació en la gestió del fet migratori no és el fet migratori en si, sinó la  

garantia del principi de ciutadania com a base i fonament de la convivència entre tots els veïns i 

veïnes amb  diferents opcions de vida, pensament i creences, respectades i promocionades per 

les  lleis  i  les  institucions.  La  convivència  és  difícil  però  s’agreuja  si  hi  ha  una  percepció  de 

problemàtica tipificada i lluny de la realitat. L’Ajuntament no pot oblidar aquestes percepcions 

alhora de dissenyar polítiques de gestió de la diversitat i per això ha d’utilitzar la seva autoritat  

social per a tractar, des de diferents mitjans la diversitat cultural com a un fet positiu i no pas  

negatiu. 

La interculturalitat esborra  el “nosaltres” i  els “altres”; i  les nostres actuacions  no es limiten 

exclusivament a les persones estrangeres, sinó que s’adrecen a la població en general.

El  nou pla  d’actuació vers la  gestió  del  fet  migratori,  contemplarà com a objectiu  finalista  la 

cohesió social, on el treball comunitari i en xarxa tindrà un paper rellevant.

Això implica garantir la igualtat en l’accés als serveis públics i promoure la interacció veïnal, de  

manera que s’envigoreixi  el teixit social. D’aquesta manera, tothom ha de poder identificar-se 

amb  la  comunitat  ampostina,  establint  vincles  de  confiança  amb  les  persones  amb  què 

comparteix la quotidianitat.

3.1. Eix 1: Programa Integral d'Acollida

El Programa integral d’acollida defineix l’acollida com l’etapa en què les persones immigrades 

inicien el procés d’integració en un nou context sociopolític. 

Els serveis d’acollida apleguen, doncs, el conjunt d’actuacions i recursos adreçats a informar a les 

persones nouvingudes sobre la societat catalana i el mercat laboral, a més dels adreçats a fer 

que  aquestes  persones  adquireixin  competències  lingüístiques  bàsiques  en  català.  La  seva 

finalitat  és  promoure  l’autonomia  personal,  la  integració  social  i  la  cohesió  social.  El  procés 
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d’acollida  té,  per  tant,  un  palès  caràcter  transitori  i  es  considera  finalitzat  quan  la  persona 

nouvinguda assoleix una relació normalitzada amb la població preexistent.

L’impuls  i  la  intencionalitat  política  de  les  actuacions  d’acollida  corresponen  al  Govern  de la 

Generalitat, mentre que la responsabilitat de garantir-les correspon als governs locals, ja que els  

municipis, on la immigració es fa visible, disposen d’una Administració propera a la ciutadania 

que col·labora tant amb el teixit associatiu com amb els agents econòmics i socials de proximitat.

El Programa integral d'acollida és un instrument per facilitar la coordinació i el treball en xarxa 

amb  el  conjunt  de  les  associacions,  les  institucions  i  les  administracions  que  treballen 

directament o indirectament per a l'acollida de les persones nouvingudes a Amposta.

3.1.1. Objectiu general

Acollir les persones nouvingudes perquè tinguin major autonomia i ajudar-les en el seu procés 

d'inserció  social,  des  de  la  normalització  de  la  prestació  de  serveis,  la  cohesió  social  i  la 

convivència.

3.1.2. Objectiu específic

Proporcionar informació i eines útils per aconseguir que el procés d'incorporació de les persones 

nouvingudes sigui tan normalitzat com sigui possible.

Per a poder aconseguir aquest objectiu portarem a terme les següents actuacions:

− Actuació 1: Anàlisis  de la realitat  que tenim.  Població censada,  pais d’origen,  religió,  i  les 

variables necessàries. Realització dels estudis socials, econòmics i demogràfics.

− Actuació  2:  Sessions  d’acollida  individualitzada.  Les  sessions  d’acollida  individualitzada  és 

realitzen  al  mateix  moment  que  la  persona  s’empadrona.  En  aquesta  sessió  és  dóna 

informació sobre treball,  cursos, educació, habitatge, serveis socials,  i  altres d’interès. Se’ls 

dóna una guia d’acollida amb la llengua materna que parla la persona. 

− Actuació 3: Sessions de coneixement de l’entorn. Curs de coneixement de l’entorn. És un curs 

destinat  a  totes  les  persones  estrangeres  i  obligat  per  a  aquelles  que  volen  sol·licitar 

l’arrelament. 

− Actuació 4: Traducció i interpretació

− Actuació 5: Suport al departament de padró

3.2. Eix 2: Igualtat d’oportunitats

3.2.1. Objectiu general

Proporcionar  les  eines  informatives  i  formatives  necessàries  perquè  tinguin  les  mateixes 
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oportunitats i obligacions que la resta de la població en l'accés als serveis públics.

3.2.2. Objectiu específic

Assessorar,  donar  suport  i  gestionar  en  els  processos  de  tramitació  dels  diferents  tràmits 

d’estrangeria, marcats per la llei corresponent

Per a poder aconseguir aquest objectiu portarem a terme la següent actuació:

− Actuació 1:   Assessorament estrangeria.  El  projecte tracta d’assessorar i  tramitar a totes 

aquelles  persones  estrangeres  que  resideixen  al  municipi,  amb  temes  relacionats  amb 

l’estrangeria.

3.3. Eix 3: Promoció de la diversitat

3.3.1. Objectiu general

Desenvolupar estratègies que redueixen  els conflictes socials causats per la diferència cultural, 

alhora de potenciar-les com a eines positives per a la població.

3.3.2. Objectiu específic

Treballar amb la prevenció per tal d’aconseguir un bona convivència veïnal, atenent l’acceptació 

de les comunitats interculturals.

Per a poder aconseguir aquest objectiu portarem a terme les següents actuacions:

− Actuació  1:  Corresponsabilitat  en  el  projecte  CONVIU que  s’articula  des  del  pla  de 

desenvolupament comunitari.  Es tracta d’un projecte fonamentat en quatre sessions  d’una 

hora de durada cadascun i adreçat a l’alumnat de 5è i 6è de Primària,  amb   l’objectiu   de  

potenciar   la  convivència,  prevenir  i  detectar situacions de maltractament.

− Actuació 2:  Corresponsabilitat en el projecte  CAFÈ TERTÚLIA que s’articula des del pla de 

desenvolupament comunitari. Sessions d’una hora i mitja de durada, on mentre es pren el 

cafè es parla de manera distesa de diferents temes que ens preocupen en l’educació dels 

nostre fills i filles
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4. Pla local de prevenció comunitària

El  consum  de  substàncies  considerades  drogues  es  troba  present  a  la  societat   espanyola, 

catalana i també a la majoria de municipis. La nostra ciutat no representa cap excepció, i des de 

la Subàrea de Prevenció Comunitària dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, ja fa alguns 

anys que es treballa per tal de donar una resposta a totes aquelles necessitats relacionades que 

s’han detectat al llarg del temps. El nou context social exigeix mesures i estratègies que donin 

resposta a aquest fenomen en totes les seves dimensions: social, educativa, familiar, laboral, etc. 

i  en  el  marc  de  situacions  tan  individuals  com  col·lectives.  Amb  aquesta  finalitat,  doncs, 

l’Ajuntament d’Amposta,  aposta per un Pla Municipal  de Prevenció,  que any rere any intenta  

millorar la seva estratègia en funció de les necessitats detectades. 

El  Pla  Municipal  de  Prevenció  de l’Ajuntament  d’Amposta  depèn de l’Àrea de Serveis  Socials 

Municipals del mateix ajuntament i es troba subjecte al conveni establert amb el Departament 

d’Acció Social i Ciutadania. 

L’Ajuntament  d’Amposta  compta  amb  una  dilatada  trajectòria  en  l’àmbit  de  les 

Drogodependències, iniciant-se el primer dels Plans Municipals ja a l’any 1986, a través de l’Àrea 

de Serveis Socials Municipals, desenvolupant tot d’actuacions encaminades a la prevenció.

4.1. Objectius generals

− Desenvolupar estratègies adreçades a l’atenció integral de les drogodependències des dels 

diferents  àmbits:  comunitari,  educatiu,  familiar,  laboral,  del  lleure  i  dels  mitjans  de 

comunicació

− Coordinar totes les iniciatives que en matèria de drogues, a nivell  preventiu, es realitzen al 

municipi

4.2. Àmbit d’actuació comunitari       

4.2.1. Objectiu general 

Definir i mantenir una política municipal sobre drogues, amb la participació dels diversos agents 

de la comunitat,  de manera consensuada, que permeti  donar un missatge unificat i  coherent 

amb l’oferta d’activitats i serveis als ciutadans
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4.2.2. Objectiu especific

Millorar el nivell de sensibilitat i d’informació vers el fenomen de les drogues.

Per a poder aconseguir aquest objectiu portarem a terme la següent actuació:

− Actuació 1: celebracions dels dies mundials del tabac, alcohol i sida a la ciutat d’Amposta.

4.3. Àmbit d’actuació educatiu

4.3.1. Objectiu general

Reduir els riscos i les conseqüències del consum de drogues, principalment en la població juvenil

4.3.2. Objectius específics

Potenciar l’abordatge específic per a aquells joves del municipi que presenten diferents graus de 

risc,  segons la seva situació en relació amb el  ús/abús de drogues,  per tal  d’intervenir  en el 

context immediat. 

Per a poder aconseguir aquest objectiu portarem a terme les següents actuacions:

− Actuació  1:  OFFICE-JOVE.  Aquesta  actuació  va  adreçada  als  joves  que  fan  demanda 

d’orientació i assessorament envers al ús/abús de drogues, a la vegada que s’intervé amb els 

pares per tal d’orientar-los  per tal d’afrontar d’una manera assertiva els problemes de relació 

amb els seus fills associats al consum de substàncies 

− Actuació 2: ESPAI DE TALLERS,  adreçat a adolescents de l’ensenyament secundari  i tenen 

com a objectiu facilitar-los informació relacionada amb temes de salut com ara l’alimentació, 

les drogues i la sexualitat. Es porten a terme a: 

− UEC: taller setmanal d’1h de durada durant tot el curs

− IES: 1 taller per curs escolar adreçat als alumnes de 3r i 4rt d’ESO i 1r i 2n de batxillerat  

dels IES del Montsià i Berenguer IV. En total es porten a terme unes 24 sessions.

− Actuació 3 : NO ET FACIS FORA,  portat a terme per l’integrador social i  adreçat a aquells 

alumnes d’ESO, que plantegen problemes de convivència als centres amb la conseqüència 

d’acabar sent expulsats, amb l’objectiu de reduir el nombre d’expulsions, donant un sentit a 

les mateixes a través de l’educació en valors.

4.4. Àmbit d’actuació familiar       

4.4.1. Objectiu general

Estimular  la  funció  parental  per  tal  de  promoure  i  potenciar  actituds  i  hàbits  saludables  en 
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l’entorn familiar

4.4.2. Objectius específics

Garantir una atenció continuada i integral de les famílies que es troben exposades a situacions 

de risc. 

Per a poder aconseguir aquest objectiu portarem a terme les següents actuacions:

− Actuació 1:  Corresponsabilitat en el projecte  CAFÈ TERTÚLIA que s’articula des del pla de 

desenvolupament comunitari. Sessions d’una hora i mitja de durada, on mentre es pren el 

cafè es parla de manera distesa de diferents temes que ens preocupen en l’educació dels 

nostre fills i filles

− Actuació 2: Corresponsabilitat en el projecte HABILITATS PARENTALS, que s’articula des del 

pla de desenvolupament comunitari, on s’estableix un espai de pares i mares.

− Actuació  3: PROGRAMES  EDUCATIUS  ALTERNATIUS  A  LA  SANCIÓ  ADMINISTRATIVA  PER 

CONSUM  O  TINENÇA  DE  DROGUES  IL·LEGALS  PER  PART  DE  MENORS  D’EDAT.  Adreçat  a 

menors  presumptes  autors  d’una  infracció  administrativa,  així  com  la  tinença  il·lícita  de 

drogues per a que puguin optar a una mesura alternativa a la sanció, per evitar o disminuir  

riscos associats al consum. Es porta a terme amb la participació de l’integrador social, el qual 

és corresponsable del mateix amb la tècnic de prevenció.

4.5. Àmbit d’actuació del lleure

4.5.1. Objectiu general

Desenvolupar actuacions preventives universals en els entorns pròxims als infants, joves i adults

4.5.2. Primer objectiu específic

Desenvolupar accions preventives universals en entorns pròxims als joves i adults.

Per a poder aconseguir aquest objectiu portarem a terme la següent actuació:

− Actuació 1: Campanya @lcohol al K@p no c@p (condueix Segur!). En aquesta campanya, els 

conductors que realitzen el test d’alcoholèmia, seran obsequiats amb un alcoholímetre, amb 

informació sobre els efectes i els perills de la ingesta d’alcohol a l’hora de conduir. 

4.5.3. Segon objectiu específic

Establir mecanismes de participació per tal de dissenyar i avaluar l’oferta de lleure

Per a poder aconseguir aquest objectiu portarem a terme la següent actuació:
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− Actuació 1: NITS DE QUALITAT. Es tracta d’un espai de treball participatiu amb els diferents 

agents implicats en l'oci nocturn del municipi per tal d'engegar iniciatives consensuades. Es un 

projecte  on  es  contempla  la  participació  de  representants  de  l'administració  pública,  la 

indústria de l'oci nocturn, Policia Local i Mossos d'Esquadra i altres entitats del món cultural i 

associatiu del municipi

4.6. Àmbit d'actuació dels serveis de la salut

4.6.1. Objectiu general

Educar per a la salut i augmentar les alternatives al consum i les oportunitats per adoptar tipus  

de vida més saludables.

4.6.2. Primer objectiu específic

Potenciar la participació dels serveis de la salut en les activitats de prevenció comunitària

Per a poder aconseguir aquest objectiu portarem a terme les següents actuacions:

− Actuació 1: CURSOS DESHABITUACIÓ DE TABAC: Realització de cursos  destinats a tota la  

població en general del municipi per deixar de fumar per part d’infermeres i doctores dels 

serveis de salut

− Actuació 2: MOU-TE, FES SALUT,  per facilitar la incorporació de l’activitat física regular en la 

vida diària de la població ampostina, per tal de potenciar un estil de vida actiu i de qualitat. 

4.6.3. Segon objectiu específic

Capacitar els  professionals  de la salut  per poder prevenir  els  problemes relacionats  amb les 

drogues.

Per a poder aconseguir aquest objectiu portarem a terme la següent actuació:

− Actuació  1:  Realització  de  cursos  de  formació  específica  als  professionals  sanitaris  que 

treballen  al  municipi  (metges,  infermeres,  ...)  per  tal  de  dotar-los  d’eines  per  millorar  la 

identificació del consum de substàncies, la intervenció i les derivacions a altres serveis.
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5. Pla local de polítiques de dones

Aquest II Pla Municipal de Polítiques de Dones de l’Ajuntament d’Amposta vol donar continuïtat al 

que es va impulsar per al període 2007-2011 per tal de reforçar en les polítiques municipals la 

perspectiva de gènere i potenciar la transversalitat de les actuacions municipals, però des de la 

perspectiva que la reflexió i la valoració del desenvolupament del mateix ens ofereix.

La igualtat ha de constituir un objectiu transversal de totes les polítiques que es portin a terme. 

És per aquest motiu que:

− Cal incrementar la presència i la participació de les dones en tots els àmbits de la vida social,  

tenint en compte la seva diversitat.

− Cal reorganitzar   els   temps  i   els   treballs   per  tal  de fer de la vida quotidiana un eix  

vertebrador de les polítiques. 

− Cal  establir mesures  per facilitar una nova organització dels temps i dels treballs  en  un 

entorn  sostenible,  que  faciliti  el desenvolupament de la vida personal, familiar i laboral de 

les persones.

− Cal abordar  d’una  manera  integral tot tipus de violència contra les dones tot garantint una 

atenció de qualitat.

El que es pretén en el Pla que volem implementar per al 2011-2015, és adaptar les  estratègies  a 

emprar tenint en compte la realitat actual, i la rapidesa en que actualment es produeixen els 

canvis en la nostra societat.

Aquestes estratègies les concretarem en quatre línees bàsiques:

− Actuacions de sensibilització vers la igualtat entre homes i dones.

− Foment de la emprenedoria en la població femenina.

− Impuls d’aquelles mesures  que  afavoreixin  la  conciliació  de la vida laboral i familiar.

− Foment de la participació i visibilització de les dones ampostines.

− Intervenció integral contra la violència masclista i l’assetjament sexual.

5.1. Eix 1: Transversalització

5.1.1. Objectiu general 

Consolidar  la  transversalitat  de les  polítiques  de dones  a  les  diferents  àrees i  departaments 

municipals.
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5.1.2. Primer objectiu específic

Sensibilitzar i formar al personal polític i tècnic de l’Ajuntament en

matèria de gènere i igualtat d’oportunitats.

− Actuació:  Realitzar accions formatives adreçades al personal polític i tècnic municipal per a 

incorporar la perspectiva de gènere en el seu treball.

− Actuació:  Realitzar  accions  de  sensibilització  i  informació  sobre  la  igualtat  d’oportunitats 

adreçades al personal municipal.

5.1.3. Segon objectiu específic

Crear mecanismes de coordinació entre els diferents departaments municipals.

− Actuació:  Donar elements per a que cada departament pugui portar a terme projectes on 

s’incorpori la perspectiva de gènere.

5.1.4. Tercer objectiu específic

Sensibilització i formació en perspectiva de gènere als agents socials i ciutadania en general.

− Actuació: Difondre aquest Pla d’Igualtat i totes les activitats que es facin, entre el personal de  

l’Ajuntament.

5.1.5. Quart objectiu específic

Promoció de l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric en els

diferents departaments municipals.

− Actuació 1: Procurar que tot el personal faci ús del manual de bones practiques de l’aplicació 

del llenguatge no sexista ni androcèntric als documents oficials dels diferents departaments i  

serveis oficials.

− Actuació 2: Portar a terme un curs de formació especifica.
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5.2. Eix 2: Reorganització dels treballs i noves polítiques dels temps

5.2.1. Objectiu general

Fomentar  la  superació  del  desequilibri  entre  dones  i  homes  en  tots  els  àmbits  de  la  vida 

quotidiana: familiar, socio-econòmic, laboral...

5.2.2. Objectiu específic

Promoure la corresponsabilitat familiar entre dones i homes.

− Actuació: Realització de xerrades per a pares i mares, tallers per a infants i joves en temes de 

corresponsabilitat.

5.3. Eix 3: Canvis culturals que transformin estructures i models patriarcals

5.3.1. Objectiu general

Fer  visibles  les  dones  en  la  seva  diversitat  i  riquesa  –edat,  creences,  desitjos,  procedència, 

identitat sexual–, valorar les seves contribucions també els treballs civilitzadors al costat de les 

dels homes, assegurar una veritable coeducació des de les escoles bressol fins a les universitats i 

els programes de formació al llarg de la vida, escoltar i donar resposta a les seves necessitats 

culturals, de lleure, oci i esport, i de sociabilitat, denunciar els missatges sexistes, orals, escrits o 

visuals,  són  passos  fonamentals  per  transformar  els  imaginaris  i  avançar  envers  un 

aprofundiment real de la democràcia i la justícia social.

5.3.2. Primer objectiu específic

Fomentar la coeducació

− Actuació 1: Formar pares i mares en temes de corresponsabilitat i igualtat d’oportunitats, per 

que puguin educar en igualtat a fills i/o filles.

− Actuació  2:  Impulsar  campanyes  sobre  l’ús  no  sexista  de  les  joguines  i  jocs,  considerant 

aquests, instruments fonamentals en l’educació més primerenca.

5.3.3. Segon objectiu específic

Fomentar el desenvolupament de projectes empresarials per part de dones emprenedores i de 

la carrera professional

− Actuació 1: Potenciar l’establiment de mecanismes de suport a l’emprenedoria femenina.

− Actuació 2: Realització de jornades de formació sobre aspectes clau per garantir  l’èxit  del 
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projecte empresarial

5.4. Eix 4: Participació

5.4.1. Objectiu general

Impulsar la participació social de les dones en tots els organismes de la societat civil.

5.4.2. Primer objectiu específic

Sensibilitzar la societat envers les polítiques d’igualtat de gènere.

− Actuació:  Fer difusió dels dies internacionals relacionats amb la igualtat d’oportunitats i les 

seves activitats,  com el 8 de març (Dia Internacional de la Dona) i  el 25 de Novembre (Dia 

Internacional contra la violència vers les dones).

5.4.3. Segon objectiu específic

Oferir un espai amb l'objectiu de fomentar la integració d'aquelles

dones en situacions d'aïllament i/o de risc d’exclusió social

− Actuació: Oferir diferents espais de formació/informació a aquelles dones que per les seves 

mancançes psico-socials presenten risc d'exclusió social. 

5.4.4. Tercer objectiu específic

Fer visibles les aportacions creatives de les dones en la cultura i

potenciar i difondre la creativitat femenina

− Actuació  1:  Recuperar  i  donar  a  conèixer  les  dones  que  han  fet  història  per  les  seves 

aportacions al municipi.

− Actuació  2:  Proposar noms de dones als  nous  carrers,  places,  equipaments,  premis...  del 

municipi, intentant assolir un equilibri entre els noms de dones i homes.

− Actuació 3: Recolzar les dones artistes donant a conèixer la seva obra a través d’exposicions, 

publicacions, obres de teatre, ....

5.5. Eix 5: Intervenció integral contra la violència masclista

5.5.1. Objectius generals

− Desenvolupar estratègies de prevenció i de sensibilització per a totes les formes i àmbits de la  

violència masclista.

− Desenvolupar  les  estructures  de  coordinació  i  cooperació  que  permetin  una  intervenció 
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integral

5.5.2. Primer objectiu específic

Promoure la coordinació, la cooperació i la complementarietat de les

polítiques públiques dutes a terme per les diferents administracions que actuen a Catalunya en 

relació amb la violència masclista.

− Actuació 1:  Coordinació amb l’ICD de les TTE, per a la difusió i implementació territorial del 

protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista

− Actuació  2:  Elaboració  del  protocol  d’assetjament  sexual  a  l’Administració  Local  amb  la 

incorporació de les discriminacions per raó de sexe i per orientació sexual.

5.5.3. Segon objectiu específic

Millorar els coneixements i les capacitats específiques en matèria de violència masclista per al 

personal de l’ajuntament.

− Actuació 1: Implementació d’un protocol d’actuació municipal vers situacions de violència de 

gènere i/o maltractament en l’àmbit laboral de l’ajuntament d’Amposta.

5.5.4. Tercer objectiu específic

Facilitar a les dones una atenció adient en relació amb l’accés als seus drets com a ciutadanes.

− Actuació 1: Coordinació amb els diferents serveis i recursos del territori que integren la xarxa 

d’atenció i recuperació per a les dones en situació de violència masclista

− Actuació  2:  Manteniment  del  sistema de resposta  urgent  per  a  dones  que  es  troben en 

situació de violència i per als seus fills i filles.

− Actuació 3:  Promoció de mesures de formació ocupacional i d’inserció laboral de les dones 

que pateixen o surten de qualsevol situació de violència masclista.
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