PROPOSTA DE LA BATLIA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA
El Dia Internacional de la Dona neix arran de diferents activitats i moviments obrers a principis
del segle XX a Amèrica del Nord i Europa. Des de llavors, aquest dia ha adquirit una dimensió
mundial i el moviment internacional de les dones, enfortit per les conferències de les Nacions
Unides sobre la dona, ha ajudat al fet que la seva commemoració ofereixi l’oportunitat
d’incrementar el suport als drets i la participació de les dones.
Des d’aquell moment fins ara, la història de la lluita per la igualtat entre dones i homes és una
història d'èxit, el passat 8 de març de 2018 va suposar un fet històric al nostre país. Les dones,
acompanyades per molts d’ homes, aixecaren la seva veu contra el masclisme imperant.
Demostraren la seva força, sense possibilitat de tornar enrere.
I, Tot i que són molts els assoliments aconseguits, això no ha de fer-nos caure en
l'autocomplaença , o com altres, en considerar que ens acostem a una dictadura de gènere,
només cal revisar el nostre entorn més proper per adonar-nos que encara persisteixen
desigualtats, que no solament hem de denunciar sinó afrontar amb determinació.
Sabem que les polítiques públiques de igualtat són l’instrument per millorar, no només les vides
de les dones, sinó de tota la ciutadania, perquè quant avancen les dones, avança la societat i la
democràcia.
Com a institució Pública més propera a la ciutadania i amb les competències necessàries en la
matèria, hem d’actuar en benefici d’aquesta igualtat d’oportunitats i vertebrar les nostres
accions com Ajuntament baix aquest eix.
Aprovant aquesta proposta ens comprometem a continuar treballant per la visibilització i
empoderament de les dones.
Acords:
PRIMER.- L’Ajuntament d’Inca es compromet a continuar implementant el Pla d’Igualtat intern i el
Pla d’Igualtat municipal per tal de integrar de forma activa i transversal el principi d'igualtat d’
oportunitats entre dones i homes, en el desenvolupament de totes les seves accions i decisions.
SEGON. - L’Ajuntament D’Inca es compromet a ser una Institució de lluita activa contra la
violència de gènere, una de les majors desigualtats que pateixen les dones.
TERCER. - El ple de l’Ajuntament d’Inca sol·licita a tots els Grups Parlamentaris participants al
Congrés dels diputats l'aprovació d’una llei de Igualtat Laboral, així com donar-lis trasllat d’aquest
acord.
Inca,25 de Febrer de 2019
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