ÀREA DE CULTURA I CIUTADANIA - DEPARTAMENT DE CIUTADANIA DONA
I GENT GRAN
El Departament de Ciutadania Dona i Gent Gran inscrit en l’Àrea de Cultura i
Ciutadania és el responsable directe del Centre de Recursos i Assessorament per a
la Dona CRAD. L’objectiu d’aquest departament és definir i desenvolupar les línies
d’actuació de l’Ajuntament en matèria de Dona, fomentant les politiques
relacionades amb el benestar, en el marc de les competències municipals.
FUNCIONS DEL DEPARTAMENT DE CIUTADANIA DONA
•
•
•
•
•

Oferir informació i orientació especialitzada a grups i persones en l’àmbit de
les dones.
Dinamització de les xarxes de dones.
Foment de la formació de la dona per a la seva integració plena en la
societat.
Organització i gestió del Centre de Recursos i assessorament de la Dona
CRAD.
Organització i gestió del Consell Municipal de la Dona.

Totes les funcions relacionades es porten a terme mitjançant accions i activitats,
directament des del Departament o a través del CRAD, per això s’ha posat en xarxa
aquest servei amb la resta de serveis culturals de l’àrea.
Es funció també d’aquest Departament el convocar i dinamitzar el Consell Municipal
de la Dona, òrgan participatiu i consultiu a nivell de ciutat, format per les diferents
entitats, associacions, grups i vocalies de dones de Badalona, i la representació dels
partits polítics i dels sindicats, de la FAVB i la FAPEP.
ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE CIUTADANIA DONA
El Departament de Ciutadania Dona porta a terme dos tipologies d’activitats,
aquelles específiques i de competència exclusiva i les que es fan en col·laboració
amb altres àrees i departaments municipals així com amb altres entitats i
associacions de la ciutat.
Són activitats específiques del departament l’organització dels actes institucionals
relacionats amb efemèrides de la dona com el Dia Internacional de la Dona o el Dia
Internacional Contra La Violència de Gènere.
Les activitats de participació en actes de ciutat implica la col·laboració del
departament amb els actes organitzats per les entitats de dones de la ciutat com el
Sopar Solidari i Reivindicatiu del Dia de la Dona, Les Dones Fem Ciutat, la Cadena
Humana Contra el Tràfic de Persones i l’Explotació Sexual,entre altres.
La sessió dedicada a les dones del Badalona Film Festival i les activitats
complementàries als actes institucionals programades a la Xarxa de Biblioteques
formen part de les activitats d’altres àrees i departaments en les que es col·labora.

