Camp 6 Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i els
equipaments
Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Local social de la Sauleda i Local Social del C. Ample
Descripció de l’actuació:
Tallers per crear espais de trobada i relacions interpersonals
Tallers que potenciïn els sabers de les dones (cuina, teixidores,...)
Club de lectura per dones
Objectius:
Que les dones del barri tinguin un paper actiu en la transformació del barri, potenciant
els seus sabers i les relacions interpersonals
Beneficiaris:
Dones del barri.
Dotació econòmica prevista :
30.000’00 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2011
7.500’00 "
7.500’00 "
2012
7.500’00 "
7.500’00 "
Calendari de desplegament:
2011 / 2012
Organisme o àrea responsable:
Àrea de Benestar Social i Ciutadania, Espai Dona i Biblioteca.
Indicadors de realització:
Nombre de programes, xerrades, tallers i conferències.
Indicadors de resultat/impacte:
Nombre de dones que assisteixen a les diferents activitats proposades, nombre de
propostes de participació que fan les dones, nombre de projectes en els quals han
participat activament les dones del barri

Camp 6 Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i els
equipaments
Actuació 6.2: Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per
les dones
.
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Local social.
Descripció de l’actuació:
Elaboració, en col·laboració amb les associacions de dones i del barri, d’un butlletí
informatiu que reflecteixi la vida, la història, els personatges, etc. del barri
Objectius:
Potenciar el sentiment de les dones de pertinença al barri.
Potenciar el paper de les dones en la vida del barri.
Beneficiaris:
Veïnes i veïns del barri.
Dotació econòmica prevista:
20.000’00 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2009
2.500’00 "
2.500’00 "
2010
2.500’00 "
2.500’00 "
2011
2.500’00 "
2.500’00 "
2012
2.500’00 "
2.500’00 "
Calendari de desplegament:
2009 / 2010 / 2011 / 2012
Organisme o àrea responsable:
Àrea de Benestar Social i Ciutadania, Espai Dona.
Indicadors de realització:
Impacte al barri del butlletí, interès que desperta entre els veïns i veïnes la realització
del butlletí
Indicadors de resultat/impacte:
Nombre d’associacions que participen en l’elaboració del butlletí, nombre de dones
que hi participen, nombre de butlletins anuals editats

