PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR AL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, AMB MOTIU DEL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA

Sa igualtat d’oportunitats entre dones i homes és una necessitat essencial en
una societat democràtica moderna. Sa nostra Constitució va establir sa igualtat jurídica
de ses persones. Ses dones hem estat ses protagonistes del major canvi social en sa
historia recent des nostre país aconseguint rompre, amb voluntat i esforç, molts dels rols
tradicionals desenvolupats per homes i dones i iniciant sa transformació cap a una
societat més oberta, plural i flexible.

Es major accés de ses dones a tots els nivells educatius, a sa formació i a sa
cultura, sa major incorporació de ses dones al mercat de treball productiu i, cada vegada
més, als àmbits de presa de decisions, generen uns canvis socials favorables per assolir
s’objectiu constitucional d’igualtat efectiva de dones i homes, canvis que ses institucions
hem d’acompanyar i consolidar.

A pesar d’aquest progrés incontestable, del qual ses dones hem estat
contribuents actives i que mos ha d’animar a prendre consciència de ses nostres
possibilitats, encara hem de continuar avançant, amb respecte i amb igualtat, en sa
construcció d’un nou model de ciutadania que garanteixi s’apoderament i sa participació
activa de ses dones en s’espai públic i sa coresponsabilitat en s’àmbit privat, sempre
amb respecte amb s’exercici responsable de sa llibertat individual. Aquest és el repte
amb què ens hem de comprometre ses institucions polítiques i ses diverses
administracions, amb sa participació i col·laboració dels agents socials.
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Es important també valorar públicament sa lluita de ses dones i dels homes
que han treballat per sa igualtat, constituint un dels canvis més necessaris i
importants que ha experimentat sa nostra societat en ses últimes dècades.

Per seguir avançant i poder assolir s’objectiu d’aconseguir sa igualtat efectiva
de dones i homes, el Grup Municipal del Partit Popular eleva al Ple de la Corporació
sa següent proposta d’acord:

1.- S’Ajuntament de Maó adquireix es compromís polític de seguir treballant per
generar una societat de persones iguals en drets i obligacions, perquè ses dones i
els homes tinguin ses mateixes possibilitats de desenvolupament.
2.- S’Ajuntament de Maó manifesta el seu compromís de seguir fent feina per
afavorir sa formació, promoció i inserció laboral de ses dones, sa corresponsabilitat
familiar i laboral entre dones i homes, i seguir treballant per combatre totes ses
formes de violència contra les dones, per aconseguir així una societat millor i més
justa.
3.S’Ajuntament de Maó com a administració més propera als maonesos, es
compromet a contribuir al desenvolupament de tots els plans i programes que ens
condueixin a aconseguir una societat més igualitària i sense discriminacions.

Maó, a 8 de febrer de 2017

Agueda Reynés Calvache
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.
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