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La igualtat de gènere ha d’esser
una prioritat real de les polítiques
municipals. És necessari incloure
la perspectiva de gènere de forma
transversal. Especialment en aquells
àmbits on hi ha majors desigualtats
s’han d’aplicar mesures efectives
per eradicar-les. Cal reequilibrar les
relacions de poder i garantir a les
dones l’ús de la ciutat.
Volem feminitzar la política, volem
canviar les formes de fer política.
Seguirem impulsant una política que
sigui sostenible i compatible amb
la vida, que qüestioni els models
patriarcals i que posi en valor els
sabers i les pràctiques que han estat
excloses de l’esfera pública per la seva
associació amb el femení.

Avançar cap un model de ciutat més feminista
1.

El disseny i la planificació de la ciutat, dels
espais públics ha de ser inclusiu per a les
dones i garantir-ne la seguretat.

2.

El disseny de vials i del transport públic urbà
incorporarà criteris de gènere i donarà resposta
a necessitats de la vida diària i de cura de les
persones.

3.

El pressupost municipal s’elaborarà amb
criteris de gènere i incorporarà mesures en
cas de detectar desigualtats o dèficits.

4.

Premis Ciutat de Palma: estudiar la creació
d’un guardó específic sobre Estudis de Gènere
i treballs de recerca científica duts a terme
per dones en tots els àmbits.

5.

Potenciarem el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de
Palma i la legislació en temes de paritat, amb la
incorporació progressiva d’agents d’Igualtat.

6.

L’organització i els processos d’atenció de
serveis socials contribuiran de forma efectiva
a reduir la pobresa femenina i a facilitar la
conciliació i la coresponsabilitat.

7.

Municipalitzarem el programa d’atenció a
les dones víctimes de violència de gènere
i ampliarem l’atenció a totes les formes de
violències masclistes.

8.

Crearem taules de coordinació de serveis i
entitats a cada districte per prevenir i millorar
l’atenció a les violències masclistes.

9.

Ampliarem l’oferta de places d’Escoles Infantils.

10. Crearem una xarxa de serveis per a la conciliació
a diferents espais municipals, ampliant i
descentralitzant el programa “Temps per tu”.
11. Reforçarem i apoderarem el Consell Municipal de
les Dones, Inclourem al pressupost una partida
econòmica per activitats pròpies del Consell.
12. Assegurarem l’ús del llenguatge no sexista dins
tota l’administració pública.
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