
SEGUIMENT, AVALUACIÓ I DIFUSIÓ DEL PLA

• Designar una persona tècnica responsable

• Coordinació entre àrees municipals i entitats

• Donar a conèixer el Pla dins l’Ajuntament 

MILLORAR LA REPRESENTATIVITAT DE LES DONES A L’AJUNTAMENT

• Potenciar la presència de dones en els nivells més alts de responsabilitat 
política

• Ajustar els horaris de les comissions informatives i del ple municipal, 
acord amb la conciliació de la vida política, familiar, laboral i personal

• Vetllar per la representativitat de la dona en els actes i les fotografies 
oficials

• Potenciar la presència de dones a la policia local

POTENCIAR LA PARTITAT I MILLORAR LA IGUALTAT DE SALARIS, PER IGUAL 
JORNADA I LLOC DE TREBALL, ENTRE DONES I HOMES DINS 
L’AJUNTAMENT

• Vetllar pel compliment del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Amposta en 
l’àmbit laboral

ASSOLIR UNS MITJANS DE COMUNICACIÓ I UNA IMATGE MUNICIPAL NO 
SEXISTA

Revisar la imatge de l’Ajuntament (web, cartells, mitjans de comunicació, 
anuncis, publicitat, fotografies…) perquè donin visibilitat a les dones i no 
sigui discriminatòria

IMPULSAR ESPAIS DE REFLEXIÓ I CONSCIENCIACIÓ FEMENINS 

Acompanyament integral a les associacions de dones del municipi 



FOMENTAR LA CONCILIACIÓ DEL TEMPS DE VIDA LABORAL, FAMILIAR I 
PERSONAL

• Donar valor social a les tasques de cura i atenció a les persones 
(informes, campanyes...)

• Millorar els serveis de llars d’infants i promoure el treball conjunt amb 
les AMPES per millorar l’oferta d’activitats extraescolars

• Millorar i augmentar els serveis públics que s’ocupen de la cura de les 
persones

• Promoure i potenciar els serveis comunitaris dirigits a la conciliació 

MILLORAR LA REPRESENTACIÓ SIMBÒLICA DE LA DONA A AMPOSTA

• Commemoració dels dies internacionals 

• Actualitzar i ampliar el fet de posar noms de dones a carrers i places 

• Recuperar informacions sobre les aportacions de les dones a Amposta i 
fer-les visibles

• Introduir la figura femenina en senyals viàries

CAPACITAR EN LA IDENTIFICACIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Promoure formació adreçada a recursos tècnics municipals

Promoure formació adreçada a d’altres recursos tècnics, com de l’àmbit de 
la salut

Promoure tallers de sensibilització oberts a la ciutadania

ERRADICAR COMPORTAMENTS MASCLISTES

Redacció d’un llibre blanc contra els micro-masclismes

Campanyes de sensibilització i conscienciació 

MILLORAR EL TRÀMIT I RESPOSTA AL VOLTANT DE LES DESÚNCIES PER 
VIOLÈNCIA MASCLISTA EXPLÍCITA

Millorar l’acompanyament integral a la dona en la seva decisió de denunciar

MILLORAR LA DIFUSIÓ DELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA DONA VÍCTIMA DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA EXPLÍCITA

• Promoure campanyes informatives per donar a conèixer el circuït i el 
protocol de violència masclista

• Commemoració del dia internacional contra la violència masclista 



CIUTAT EDUCADORA QUE NORMALITZI EL PRINCIPI D’IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES

• Promoure tallers de sensibilització oberts a la ciutadania

• Impulsar una maleta de recursos  (contes, llibres, revistes, 
audiovisuals...) que normalitzin el principi d’igualtat entre homes i 
dones

TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB ELS CENTRES EDUCATIUS DE 
PRIMÀRIA I SECÚNDARIA PER CONSOLIDAR LA COEDUCACIÓ I EL 
PRINCIPI D’IGUALTAT ENTRE XIQUESTES/XIQUETS, NOIES/NOIS

• Promoure reflexió conjunta respecte la idoneïtat de dinamitzar els 
patis, per fomentar la igualtat d’oportunitats entres xiquetes/xiquets, 
noies/nois en l’ús i gaudi de l’espai

• Proporcionar formació, espais de reflexió i recursos coeducatius

• Impulsar accions formatives específiques per potenciar l'escola de 
mares i pares

• Promoure formació de més qualitat en matèria d'educació sexual, 
incloent-hi formació LGTBI

• Dinamitzar recursos existents (Institut Català de la Dona) per posar en 
valor dones no estereotipades i sensibilitzar en relació a la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes

MILLORAR LA SENSACIÓ DE SEGURETAT DE LA DONA EN L’ESPAI PÚBLIC

Identificar zones i carrers d’Amposta infra-il·luminats i dotar-los de més 
il·luminació

Identificar zones i carrers d’Amposta per millorar el seu arranjament

Crear i divulgar un mapa de punts sensibles amb la identificació 
d’itineraris alternatius segurs

Major visibilitat de la polia local segons lloc, moment del dia i necessitat 
de mobilitat

FOMENTAR UNA SALUT SEXUAL I REPRODUCITVA SOTA EL PRINCIPI 
D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES, I ENTRE LES 
DIFERENTS ORIENTACIONS SEXUALS

Donar resposta a les necessitats formatives, d’assessorament i 
d’acompanyament dels i les joves

Incorporar articles d'higiene personal femenina entre els materials de 
primera necessitat

APROXIMAR SERVEIS DES DELS CAP’s

Iniciar relacions institucionals amb el Departament de Salut per estudiar la 
viabilitat de promoure (a) un servei d’urgències ginecològiques i (b) un 
servei d’atenció i orientació a les persones joves



MILLORAR LA REPRESENTATITVITAT I LA POSADA EN VALOR DE LES 
DONES EN EL MÓN ESPORTIU LOCAL

• Major representativitat de les dones en totes les disciplines esportives

• Recuperar informació sobre les aportacions de les dones esportistes i 
fer-les visibles mitjançant accions de divulgació

FACILITAR L’ACCÈS DE LES DONES ALS ACTES CULTURALS I DE LLEURE

• Estudiar la possibilitat de crear algun espai infantil de cura al voltant de 
determinats actes culturals

MILLORAR LA REPRESENTATIVITAT DE LES DONES EN LES FESTES I ELS 
ACTES FESTIUS

• Garantir la mirada transversal de gènere en l’organització de les festes i 
els actes festius

• Promoure un espai de reflexió per valorar i repensar el paper de la dona 
a les festes locals

ERRADICAR COMPORTAMENTS MASCLISTES EN L’ÀMBIT DE LES FESTES I 
L’OCI NOCTURN

Punt lila com a punt dissuasiu de comportaments masclistes al voltant de 
les zones d’oci nocturn, concerts i festes

Promoure la creació d’un punt lila On Line (bústia d’atenció)

Assegurar la presència d’agents de seguretat al voltant de les zones d’oci 
nocturn, concerts i festes

Vetllar pel seguiment i avaluació del Protocol per l’abordatge de la violència 
sexual i agressions sexistes en espais públics d’oci i festius


