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El PSC vol fer d'Olot una ciutat amb
igualtat de gènere
Marina Alegre, acompanyada del cap de llista socialista, Josep Guix, proposa
contribuir a l'apoderament personal i col·lectiu de les dones i contribuir a la
prevenció, sensibilització i denúncia de la violència masclista

Josep Guix i Marina Alegre a la seu del PSC Olot. | Martí Albesa.

La candidata número 3 de la llista electoral del PSC Olot, Marina Alegre va detallar aquest
dijous els compromisos dels socialistes olotins quant a la igualat de gènere. Acompanyada del
cap de llista, Josep Guix, Alegre va centrar el seu discurs en tres eixos: el compromís polític de
l'Ajuntament d'Olot amb la igualtat, l'apoderament personal i col·lectiu de les dones i la prevenció,
sensibilització i denúncia de la violència masclista.
Guix va recordar que aquest divendres el PSC celebra el seu míting central a la Sala El Torín a les
19:30 h en què serà present Salvador Illa, secretari d'Organització del PSC. El candidat socialista
va afegir que en el el decurs de l'acte central de campanya es farà una commemoració recordant la
victòria socialista a les eleccions municipals de 1999.
En el primer punt, Marina Alegre, concreta el compromís polític de l'Ajuntament d'Olot amb la
igualtat en els següents punts:
Elaborar de nou o revisar el Pla d'Igualtat comprometent-nos en el seu compliment per a garantir
la igualtat a l'Ajuntament d'Olot.
Visibilitzar el compromís feminista municipal.
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Incorporar l'enfocament de gènere en la informació i comunicació municipal.
Evitar qualsevol mena de publicitat de contingut sexual i que actuï contra la dignitat de les dones.
Implementar criteris d'igualtat en la contractació, en les subvencions i en els con- venis
d'empreses i centres de treball.
Impulsar la formació dels equips humans dedicats a la planificació, intervenció di- recta i gestió en
l'aplicació de la perspectiva de gènere als seus respectius escena- ris de treball.
Fomentar la participació de les associacions de dones i col·lectius feministes de la ciutat en el
disseny i seguiment de les polítiques municipals d'igualtat.
Desenvolupar campanyes i accions específiques per a visibilitzar i impulsar la parti- cipació de les
dones en diferents camps.

Marina Alegre va detalar el programa del PSC Olot quant a la igualtat de gènere. Foto: Martí Albesa.

Pel que fa a l'apoderament personal i col·lectiu de les dones, la candidata proposa:

Apostar per una educació de 0 a 3 anys amb l'oferta de places d'educació infantil i ajudes de
conciliació. Exigirem a les administracions competents la universalització de l'educació en aquesta
franja d'edat per a poder conciliar la vida laboral i familiar amb l'objectiu de fomentar la igualtat en
l'accés a les oportunitats laborals, exigint la recuperació de línies de suport eliminades als últims
anys.
Introduir eines de suport a les famílies monoparentals.
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Promoure la corresponsabilitat dels homes en les tasques de cures i treball de llar des de l'àmbit
educatiu.
Fomentar la creació de programes per a dones emprenedores o empresàries, per facilitar la creació i
el creixement de les empreses promogudes per dones i, desen- volupar l'esperit emprenedor en
aquest col·lectiu.
Fomentar, dins del nostre àmbit d'actuació formatiu, la possibilitat d'incidir en totes les fases de
l'emprenedoria, així com la d'incloure la perspectiva de gènere i impul- sar la participació de les
dones a tots els sectors de l'activitat econòmica.
Desenvolupar polítiques actives d'ocupació per a les dones.
Assessorar i desenvolupar accions de sensibilització per a la conciliació i corre- sponsabilitat dirigit
al teixit empresarial.
I en relació a la prevenció, sensibilització i denúncia de la violència masclista:

Campanya de conscienciació ininterrompuda al llarg de l'any, amb diferents fites temporals, amb
l'objectiu de promoure la implicació ciutadana enfront de les violèn- cies masclistes i la seva
prevenció en edats primerenques.
Oferir una xarxa d'atenció social a les dones en situació de violència, col·laborant en la cerca
d'alternatives perquè puguin recuperar la seva vida (drets laborals, po- lítiques de formació, suport
a l'ocupació, l'habitatge i altres ajudes socials). També inclourem els serveis de protecció,
informació, assessorament, acompanyament i
acollida per a dones en situació de violència de gènere, els seus fills i filles.

Integració de la coeducació a les escoles infantils municipals.
Redisseny dels espais escolars -patis, etc de gestió municipal perquè contribueixin a la coeducació
i aprenentatge de nous valors.
Impartir tallers i plans formatius en la prevenció, orientació i erradicació de les acti- tuds masclistes,
amb especial atenció pels educadors i educadores, treballadors i treballadores socials, policia
local i funcionaris municipals.
Elaboració de protocol de detecció, derivació i coordinació de casos de violència masclista en
coordinació amb els centres municipals (infantils, de majors, es- portius?).
Elaboració de protocol contra violències masclistes en locals d'oci nocturn de la ciu- tat.
Mantenir i potenciar els espais oberts dirigits a la població jove per a la informació i formació en
relacions afectives o sexuals, mètodes anticonceptius, salut sexual i reproductiva i prevenció de la
violència de gènere.
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