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SERVEI DE POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE
SALUTACIÓ

Aprovació del document “Normes

Des d’aquest butlletí em poso
disposició

de

la

ciutadania

a
de

Corbera, per tot allò que penseu que

d'ús del llenguatge no sexista en
l'àmbit municipal”.
Una de les manifestacions

puc aportar com a persona i com a

més

política.

notables

de

la

desigualtat de gènere és

Començo aquesta nova etapa amb molta il·lusió i

el

fet de no tenir present la

molt motivada. Per a mi, les polítiques d’Igualtat
no són noves. Sempre hi he lluitat a favor des de

dona en el llenguatge. I és

la Llibertat individual i des de la Responsabilitat,

precisament

perquè totes les persones siguin tractades amb

l'element que més influeix en

respecte i perquè es puguin garantir les mateixes

la formació del pensament en una societat. Si a

oportunitats a tothom.

la

parla

invisibles,
Des

de

l’Àrea

conscienciar

les

d’Igualtat
empreses

treballaré
per

la

per

quotidiana
no

les

el

llenguatge

dones

romanen

aconseguirem conformar una

societat igualitària.

igualtat

d’oportunitats en el món laboral i per la conciliació

En el marc del primer pla d'igualtat de gènere

de la vida laboral i personal, així com per

de

l’organització del temps. I també per la igualtat

d'actuació i millora en la incorporació de la

social de les persones independentment quina

perspectiva de gènere en l'àmbit municipal és

sigui la cultura, la procedència o el sexe. Des
d’aquesta Àrea, defensaré el dret a la llibertat i a
escollir, a l’educació, a la inclusió i a la inserció
social dels corberencs i les corberenques, des de
la diversitat.

per

respectats,

minoritaris
perquè

que

tothom,

fossin,

com

a

siguin
persona

individual, tingui les garanties i les eines per

de

Llobregat,

un

dels

eixos

l'ús d'un llenguatge inclusiu i no sexista en les
comunicacions de l'Ajuntament. La Junta de
Govern Local va aprovar les normes d'ús de
llenguatge no sexista en l'àmbit municipal, i un
annex

Vull treballar perquè els col·lectius del nostre
entorn,

Corbera

d'exemples

pràctics.

L'objectiu

és

l'establiment de pautes i criteris comuns de
llenguatge

no

sexista

en

les

nostres

comunicacions internes i externes. A cada àrea
i servei municipal s'ha fet arribar un exemplar

desenvolupar-se i assolir un dels objectius bàsic

plastificat de l'annex d'exemples per tal de

dels éssers humans: ser útils a la societat.

facilitar l'adaptació d'aquestes normes. Si voleu
consultar més informació, feu clic aqui.

Espero la col·laboració de les entitats vinculades a
l’Àrea d’Igualtat i de les persones que, a nivell
individual, hi vulguin fer costat per aconseguir-ho.

Montse Isern Bofarull
Regidora de l'Àrea d'Igualtat de les Persones
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Atenea

i

Coses

de

Dones

Fins setembre! Gaudiu de l'estiu i

participaran a la Fira de Barraques

de la Festa Major!

Les

Des del Servei de Polítiques per a la Igualtat de

entitats

Atenea

i

Coses

de

Dones

han participat aquest cap de setmana a la Fira

Gènere

us

desitgem

de Barraques de la Festa Major. En un ambient

recordem que a partir de setembre reprendrem

lúdic i de participació, aquestes associacions

les

ens han ofert una mostra de les activitats que

desenvolupant de les associacions de dones de

duen a terme, tot convidant a la ciutadania a

Corbera. Ja estem treballant en la programació

participar de les seves propostes.

de tardor'11, que podreu consultar al web del

activitats

i

els

un

feliç

cursos

estiu,

que

es

i

us

vénen

servei.

Atenea va aprofitar la fira per a mostrar en directe
els treballs de les seves associades, incloent-hi al
públic més jove.

Actualitat
Els/les menors de sis anys
ja no aniran a centres
d'acollida.
L'avantprojecte de la Llei de Protecció a la
Infància preveu que els/les menors de sis anys
Una imatge d'algunes de les integrants de Coses de
Dones en un moment de la Fira, vestides amb les
samarretes corporatives de l'entitat.

en

situació

de

desemparament

seran

acollits/des per famílies o bé adoptats. La nova
figura posa fi a l'acollida preadoptiva. Els pares
i les mares decidiran des de l'inici si volen
adoptar un fill/a o exclusivament acollir a un/a
menor en situació de desemparament. Si voleu
disposar de més informació, feu clic aquí.
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Subvencions i Ajuts

Exposició Dones Migrades
Fins el dia 27 de juliol es pot visitar l'exposició
“Angle cec: Dones migrades” en la qual a

Segona convocatòria per participar

través de diferents llenguatges plàstics, un

al

grup

“Vacances

de

deu

dones

artistes

de

llunyanes

procedències, que ara viuen i treballen a

programa
en

família 2011”.

Catalunya, presenten una visió personal dels
processos migratoris.

L'objectiu del programa, adreçat a les famílies

Data: del 19 de maig fins el 27 de juliol.
Lloc:

Sala

Rosa

Vallespí.

2A

planta.

que durant l'any 2010 van beneficiar-se de les
CCDFB.

Barcelona.

prestacions econòmiques i ajuts per a les
famílies amb infants a càrrec, és fomentar el

Horari: de dl a dv de 9-14h i de 17-20h.
Organitza: Centre de cultura de dones Francesca

lleure familiar i el coneixement del territori. El

Bonnemaison. Grup de Dones, Cultura i Immigració

període

de

preinscripció

d'aquesta

del CCDFB. Més informació a la web de l'ICD.

convocatòria comença el 4 de juliol i finalitza el
25 de juliol. Més informació aquí.

Més informació
Web del Servei d'Igualtat: http://www.corberadellobregat.org/dona.asp
BLOG FES XARXA: http://fesxarxaperlaigualtat.blogspot.com/
Escriu-nos a: igualtatgenere@corberadellobregat.cat
c/ Jaume Balmes, 3 08757 Corbera de Llobregat
Telèfon: 936 500 211 ext. 275
Elaborat per:

Col·laboren:
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