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ALT EMPORDÀ

El pla d’igualtat de
Figueres s’amplia
a S’ha encarregat un estudi diagnosi de les polítiques de
gènere a Es busca més implicació i transversalitat
Joan Puntí
FIGUERES

En el transcurs de la sessió
del procés participatiu encarregat d’elaborar el pla
d’igualtat de Figueres que
es va dur a terme la setmana passada es va acordar
d’encarregar un estudi de
diagnosi previ per escatir
quin és l’estat actual de les
polítiques de gènere a la
ciutat de Figueres. L’objectiu d’aquest treball és
poder determinar les actuacions, els encerts i les
mancances.
La regidoria de la Dona
encarregarà aquest estudi
a una empresa externa especialitzada, que disposarà de les aportacions de les
entitats implicades.
El procés de participació iniciat parteix d’un full
de ruta: el pla anterior implementat l’any 2013, que
tenia un període d’aplicació que s’acabava l’any
2015.
En la sessió participativa que es va dur a terme dijous passat a la sala de
plens de l’ajuntament hi
van assistir la regidora de
la Dona, Dolors Pujol; el regidor de Participació Ciu-
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tadana, Francesc Cruanyes; la tècnica del Servei
d’Informació i Atenció a
les
Dones,
Susanna
Bosch, i diversos representants de les associacions interessades en l’actualització del pla.
A banda de l’acord principal, es va arribar a l’entesa generalitzada que l’aplicació del pla d’igualtat ha
de ser “transversal”, i es va
reclamar que les accions
empreses des de l’Ajuntament per caminar cap a la

plena igualtat sorgissin de
totes les regidories.
Entre les qüestions que
es va acordar que caldria
incorporar en el nou pla i
que en l’anterior pla no es
preveien hi ha el tractament de la prostitució, la
protecció dels drets de lesbianes, gais, bisexuals i
transsexuals (LGTBQ) i la
prevenció d’abusos a menors en les escoles.
Segons la regidora de la
Dona, Dolors Pujol, “la voluntat és fer un nou pla
que tingui una vigència
més enllà del mandat municipal, i que sigui obert,
susceptible de revisió permanent en funció de les
necessitats que sorgeixin
per avançar cap a una societat més igualitària i justa”. El procés de participació ciutadana té uns mecanisme concrets, però la regidoria que encapçala Dolors Pujol vol mantenir el
correu del Servei d’Informació i Atenció a les
Dones
(siad@figueres.org) com a via d’aportació d’idees, o bé la possibilitat de presentar al·legacions a través de l’Oficina Municipal d’Atenció al
Ciutadà (OMAC). ■

FIGUERES

Neix l’Ateneu
Republicà de
Figueres per
generar debat
El col·loqui Fotem el camp!
de dissabte passat al Museu
del Joguet de Figueres va
servir d’acte de celebració
del naixement de l’Ateneu
Republicà Figueres, una associació que es crea amb
l’objectiu de posar sobre la
taula debats del dia a dia i el
futur de Figueres i de l’Alt
Empordà, amb una base republicana i d’esquerres. Va
apadrinar la constitució el
diputat republicà Joan Tardà, que va debatre davant
unes cent persones amb
l’historiador Enric Pujol. Tardà va afirmar gràficament
que ara és el moment
“d’acumular forces per després parir la república”. ■
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