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"8 DE MARQ DE20'12: DIA INTERNACIONAL DE LA DONA"

Na Sabrina Boteila Gómez i En Bernabé Aldeguer Cerdá, com portaveu del Grup Municipal/ d'Esquena

Unida del Pais Valenciá, davant del Ple de La Romana

EXPOSA:

En el passat 8 de marq tenim doble motiu per manifestar el nostre més rotund refús a la situació actual, la

crisi e'conómica motiváda pels mercats financers, que lentament peró amb rotunditat estan generant un

gran desequilibri entre classes socials i que se ceba fonamentalment entre dones i joves i en el retall de

óonquestes socials, materials i institucionals ja iniciades en el govern i que el PP está implantat a nivell de

I'Estat Espanyol ique en aquelles autonomies en les que governa.

L'anunciada reforma de la Llei d'lnterrupció voluntária de l'embarás, amb supÓsit del 85 i al permís patem

per a les joves, ens retrotrau a les dones adultes als moments de la transiciÓ política considerant-nos com

a éssers incapagos per decidir sobre el nostre present i futur i, a les dones joves els nega la possibilitat de

decisió sobre les seves prÓpies vides,

Si per si mateixa I'anomenada "llei de dependéncia", tenia un enfocament sexista en incentivar a les

dones a relegar-se a les tasques de la cura, la decisió de no continuar finangant-la, significa que a més

els pocs ressorts d'alleujament que oferia aquesta llei, ara es veuen ofegats per la falta de pressupost. La

conseqüéncia d'aquesta situació será una més rápida involució cap als vells rols patriarcals.

En lloc de prendre les mesures per a qué es donen les condicions efectives per a la integnació lotal de les

dones en el mercat laboral amb plens drets, tant salarials com professionals, el PP toma a la cárrega amb

reformes laborals i amb anuncis de reformes que augmentaran I'atur i la feminiEació de la pobresa.

Les ja retrogrades anteriors reformes del sistema de pensions, marcades pel sexisme més alarmant, a

més-a més,le desafavorir als sectorc ja de por si més menyspreats per I'extinció del precari "estat de

benestad', portará encara major número de dones majOrs en la absoluta pobresa,

L'extensió de la xenofóbia en la societat, degut a leb modifcacions cada vegada retrÓgrades de les lleis

d'immigració i la transmissió de valors racistes, afecten amb major rigor a les dones immigrants, més

desprotegides.

La conciliació entre la vida laboral i familiar igualment segueix sent, una expectativa. Els homes

segueixen sense compartir equitativament les cárregues familiars i les feines doméstiques. Por qué per a

quó agó passe, no és sols necessari lleis que ho regulen, sinó també, i molt més important, crear una

consciéncia social d'igualtat que transforme la cultura patriarcal i sexista que encara existeix,

El 8 de marg, Dia lnternacional de les Dones, és la data propícia, per a qué aquest Ajuntament mostre

veritablement la seua voluntat de posar les bases reals, per a qué la igualtat de les dones siga un fet i no

una mera aspiració amb diverses mesures destinades a una transformaciÓ real de la nostra societat, on

les dones siguem ciutadanes en plens drets.



GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIA

per aixó el Grupo municipal d'Esquerra Unida, proposa al Ple, que totes les mesures que s'adopten al

respecte, siguen vinculants i se doten dels recursos materials i personals i normes complementáries que

facen efectiu elseu compliment i avaluaciÓ, en base alsegüent

ACORD:

El compromís polític de treballar per generar un municipi de subjectes iguals en drets i obligacions,

utilitzant els mitjans legals existents i possibilitant les vies i els recursos econÓmics perqué homes i dones

tingam les mateixes possibilitats de desenvolupaments.

A NIVEL MUNICIPAL:

o Augmentant el pressupost destinat a polítiques transversals i específiques destinades a

aconseguir la igualtat entre dones i homes fins als 10'000 euros.

o Adhesió al Manifest Municipios lguales en Oportunidades (Anex).

o Eradicant la segregació laboral en les politiques d'ocupaciÓ que s'emprenguin en el municipi.

o Augmentant els recursos materials i de personal per a la prevenció i atenció de las dones en

situacions d'especial vulnerabilitat'

o lmplantant campanyes educatives, en col'laboració amb els centres escolans del municipi,

basades en la conscienciació entre les i els més joves.

. Coordinant programes amb les associacions i col'lectius socials que fomenten la igualtat i la
conesponsabilitat.

. Eradicant anuncis, emissions, expressions ... sexistes en l'ámbit públic.

. Fomentant la imatge pública de les dones i la seua participaciÓ en els afers públics.

o Constitució del Consell Local de la Dona.

Fdo.:

Bernabé Aldeguer Cerdá
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Sabrina Botella Gómez
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La promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, requiere del compromiso y la adopciÓn de

reá¡d6 de acción poiitiva eficacei y prácticas, que posibiliten una participación equilibrada de hombres y mujeres en

todos los ámbitos sociales, tanto públicos como privados.

La plena igualdad de oportunidades requiere del compromiso y el trabaio conjunto de las Administraciones, por lo que

iada ano óon ocasión de la ántrega de'los premios.ign-s1Igy.g.............g90 Municipios lguales en Oportunidades, se inv.ita a los

Ái.álo.r y Alcaldesas asistentei, áa¿herirse a este ffi acreditatlvo de su compromiso en la consecuciÓn de la

igualdad de oportunidades en sus municipios.

coHTENrpopEl-ffi:
,, La Generalitat y los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la Comunital Valenciana, reunidos con motivo de la

entrega de los "piemios Construyendo Municipios lguales en Oportunidades',^maniliestan su compromiso en desanollar

tas jguientes políticas municipábs, que hagan iealidad la igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres,

comprometiéndose a:

- lncorporar la perspectiva de género en todas las políticas locales.

- Transmitir valores y actitudes igualitarias dirigidas a concienciar a la ciudadanla en la lgualdad de Oportunidades'

- lmpulsar y planificar politicas igualitarias que favorezcan la integraciÓn sociolaboral de las mujeres,

- Abogar por la implantación de iniciativas que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral

- Promocionar el emprendedurismo femenino.

-Promover políticas educativas y culturales en clave de igualdad'

- Conseguir la participación ¿e la ffi en h toma de decisiones gobre asuntos que interesan a toda la ciudadanía.

- lmpulsar polí¡cas que tengan en cuenta a las mujeres con mayor riesgo de vulnerabilidad social'

- promocionar el tratamiento de la imagen no discriminatoria de la ffi en los medios de comunicación.

- Luchar para enadicar el maltrato contra las mujeres, haciendo propio el principio de "Tolerancia Cero" ante la violencia

de género,

- Defender la igualdad a través de la cooperación, colaborando con las asociaciones locales'

- potenciar el tejido asociativo femenino para aumentar la participaciÓn de las mujeres en todos los ámbitos de la

vida."
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