El Dia de la Dona
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, el grup municipal
del PP de Mollet va tornar a participar en tots aquells actes de reivindicació de la
igualtat entre homes i dones que s´estan portant a terme a la nostre ciutat,
confirmant una vegada més el nostre compromís amb la igualtat efectiva de
tracte i d´oportunitats entre homes i dones, i assumint com a prioritat seguir
treballant amb el govern de l´Estat, tant a nivell nacional com internacional, en la
prevenció i la lluita contra totes les formes de discriminació cap a les dones, així
com en la consecució de l´efectiva igualtat entre homes i dones, perquè les
dones puguin exercir plenament els seus drets.
Els avanços en matèria d´igualtat han sigut molt importants, però encara ens
queda molt per fer, persisteixen desigualtats, tant en l´accés i permanència de
les dones al mercat laboral, en la seva formació i promoció professional, com en
les condicions laborals. És necessari donar un nou impuls per avançar cap a una
societat més igualitària i més justa, així com cap a un model de creixement
econòmic més intel·ligent, sostenible i integrador. És per això que és una prioritat
per al Govern del PP impulsar la incorporació de les dones al mercat laboral i la
seva permanència, ja que el treball és configura com una de les claus per
aconseguir, de forma efectiva, la igualtat d´oportunitats entre homes i dones.
Un altre prioritat del govern és eliminar la bretxa salarial entre homes i dones, i
afrontar els reptes que és presenten en l´àmbit tecnològic, per aconseguir la
plena incorporació de les dones en les noves tecnologies, així com altres
iniciatives com el programa Més dones, millors empreses, que incentiva la
participació voluntària de les empreses i la col·laboració públic-privada; el
projecte Promociona, que incorpora actuacions destinades a comprometre a les
empreses en la selecció i promoció del talent femení, o els programes de
formació en habilitats directives, entre d’altres.

