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Commemoració Dia Internacional

Ajuntament de Corbera x

per l'alliberament de lesbianes,

LaIgualtat

gais, bisexuals, i transsexuals

AGRAÏMENTS I COMIAT

Repartiment de llacets de l'arc

Lectores i lectors de “Corbera x LaIgualtat”, tot

de

just fa un any que vam iniciar la publicació

informatius sobre el 28 de

d'aquest butlletí digital amb l'ambiciós objectiu

juny,

de contribuir en l'assoliment de la Igualtat

l'Orgull

LGBT.

d'oportunitats entre dones i homes. Avui em

llacets

a

sant

Martí

dia

i

fullets

Internacional
Trobareu

de
els

l'Ajuntament,

vull acomiadar de vosaltres i agrair-vos el

biblioteca Can Baró, servei de joventut “La

treball i la col·laboració de tothom que, en la

Peixera”, casal de gent gran “Les Magnòlies”, i

seva quotidianitat, s'involucra i s'esforça per

l'escola de municipal de música “Lluís Soler i

eradicar les discriminacions per raó de gènere.

Ametller”; tots ells en els seus horaris habituals

Tant de bo que aquest butlletí continuï essent

d'obertura al públic. Més informació a la pàgina

un recurs que ens faciliti a totes i a tots

web del Servei o al 936 500 211 ext. 275.

aquesta àrdua feina.

Conferència “La salut emocional de

Gràcies i fins sempre.

les dones”

Judith Merayo i Pérez
Regidora delegada de Polítiques d'Igualtat

Per què hi ha moments a la vida que ens
afecten

més

a

nivell

mental?

Com

repercuteixen els rols de gènere en l'estabilitat

Exposició “Amors Diversos”
A

través

psíquica? Descobriu-lo amb aquesta xerrada
d'aquesta

que tancarà el cicle de conferències “La Salut:

les

font d'autonomia i benestar”, el proper 16

i

de juny, a les 18h, a la sala polivalent de la

exposició
espectadores
espectadors

Biblioteca Can Baró. La xerrada serà a càrrec

coneixeran la realitat

de la psicòloga del CAP Corbera, Contxita Clos.

d'aquestes persones i

Entrada lliure. Més informació, feu clic aquí.

la

lluita

que

hagut

de

protagonitzar
reclamar

el

respecte

pels

han

seus

per
drets,

comprendran que la societat ha estat diversa
des de sempre i que l'afectivitat i la sexualitat
són necessitats universals que es poden viure
de moltes maneres. Podreu visitar “Amors
Diversos” del 14 de juny al 4 de juliol de

Dos nois de Corbera arriben a la

2011, a la Biblioteca Can Baró. Accés lliure de

final

dilluns a divendres de 16 a 20.30h i dimecres i
dissabtes de 10 a 13.30h. Més informació sobre
l'exposició aquí.

del

concurs

“Desfalca

els

estereotips”
La falca radiofònica “Colònia FruitDolç” creada
pels joves de Corbera, Unai Avilés i Patrick
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Ruiz, ha arribat a la final del concurs de falques

Moviment feminista del 15M

no sexistes de l'Observatori de les Dones en

Tres setmanes després de l'inici de l' acampada

els Mitjans de Comunicació. Aquest concurs

dels i les indignades a la Plaça Catalunya de

té per objecte la sensibilització i el foment de la

Barcelona és palesa la presència i aportació

publicitat no sexista en el medi radiofònic.

feminista al procés: Feministes Indignades,

Podeu escoltar la falca de l'anunci de FruitDolç

l'espai que van crear les dones, lesbianes i

a la web de la COM Ràdio.

trans durant la primera setmana, ha passat a
ser una comissió per articular-se amb la resta.
S'ha creat, també, una Comissió de Diversitat
Sexual.
El manifest "La
revolució serà
feminista o no

Actualitat

será",

sorgit

del

Taller

d'Alternatives
Feministes del 20 de maig, va ser el punt de

Igualtat de Gènere als JULIOLS de

partida de Feministes Indignades, que ha estat

la Universitat de Barcelona

celebrant

La Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de

durant tots aquests dies.

assemblees

diàries

al

seu

espai

Cornellà de Llobregat organitzen la Universitat
d’estiu de les Dones (UED). Dins el marc del

PRIDE BARCELONA 2011

cursos d'estiu “Els Juliols”, la UED és una

Per tercer any, a Barcelona es celebrarà, del

universitat que té per objectiu oferir una

18 al 28 (dies principals 24-25 i 26) de juny

formació alternativa en matèria d’igualtat de

de 2011 l'Orgull LGBT més important de la

gènere, que permeti actualitzar coneixements,

Mediterrània, el Pride Barcelona'11.

intercanviar informació i opinions i analitzar,
des

de

la

perspectiva

de

gènere,

temes

d’actualitat que no

Més de 30 associacions, empreses i tota la

sempre es tracten

comunitat

al llarg del curs. La

aquesta commemoració que durant més d'una

Universitat

setmana oferirà cultura, esport, debat, oci i

d’estiu

o,

unit

per

organitzar

festa.

oberta

tothom

popular i sense ànim de lucre que mostrarà el

vulgui

millor de la ciutat i que s'estendrà per les

a

complementar
estudis

s'han

de les Dones és
qui
seus

LGBT

senzillament,

enriquir

Una

celebració

de

caràcter

gratuït,

els

principals poblacions de Catalunya, en una

el

acció de gran visibilitat. Consulteu el programa

currículum personal. Trobareu informació sobre

a la web PrideBarcelona.

continguts i matrícula a la web de la UB.
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de presentació de sol·licituds: 24 de juny de

Subvencions i Ajuts

2011. Bases publicades al BOE,feu clic aquí.

Ajuts per a la implementació de la
igualtat a les empreses

Instituto de la Mujer: Subvencions

El Ministeri de Sanitat, Política Social, i Igualtat

del règim general adreçades a ONG

ha obert la convocatòria per a la sol·licitud

d'àmbit estatal

d'ajuts a la petita i mitjana empresa i altres
entitats per a l'elaboració i implementació
de plans d'igualtat, corresponents a l'any
2011.

Es

tracta

d'ajudes

destinades

a

organitzacions d'entre 30 i 250 treballadors i
treballadores per a l'elaboració i implantació de
plans d'igualtat per al foment de la igualtat
efectiva

de

dones

i

homes.

Termini

de

presentació de sol·licituds: 20 de juny de
2011. Informació i bases de la convocatòria,
aquí.

El Instituto de la Mujer convoca subvencions
sotmeses al Règim General, a l'àrea de la seva
competència.
fomentar

El

la

activitats

seu

objecte

realització
dirigides

de
a

consisteix

a

programes i
potenciar

el

desenvolupament del teixit associatiu de
les dones, la seva participació social i política,
i la seva presència en tots els òrgans de
representació,
decisions,

de

amb

la

poder
finalitat

i

de

presa

de

d'aconseguir

la

Igualtat real de dones i homes. Termini de
presentació de sol·licituds: 20 de juny de
2011. Informació i bases de la convocatòria,
feu clic aquí.

Ajuts per al foment de la igualtat
de gènere a les arts
El Ministeri de Sanitat, Política Social, i Igualtat
ha obert la convocatòria per a la sol·licitud de
subvencions

Departament de Benestar Social i

d'oportunitats

Família:

i

destinades
promoció

que

trobades

culturals

entre
homes,
a

la

de

la

Subvencions

per

a

programes destinats al col·lectiu
LGBT

creació, producció i

Aquestes subvencions de la Generalitat de

difusió artística, per a

Catalunya tenen per objecte donar suport al

l'any 2011. Es tracta

finançament

d'ajudes destinades a

programes

persones

i

lesbià i transsexual que portin a terme les

programes,

entitats privades sense ànim de lucre, d'acord

desenvolupin
o

al

foment de la igualtat
dones

jurídiques

per

actuacions

físiques
tals

com

de

les

destinats

actuacions
al

per

col·lectiu

a
gai,

amb les característiques i els requisits del

festivals, mostres, exposicions, fires i altres

programa.

El

termini

espais d'expressió artística i escènica. Termini

sol·licituds és del 13 de maig al 14 de juny de
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2011 (ambdós inclosos). Informació i bases,

gais, transsexuals i bisexuals, educant sobre la

feu clic aquí.

realitat

del

transsexual,

fet
i

homosexual,

lluitant

per

bisexual

aconseguir

i
la

completa igualtat legal i social de totes les

Info interessant a la Xarxa

persones

amb

independència

de

la

seva

ONU DONES

orientació i identitat sexual.

Pàgina web de l'entitat de la ONU per a la

MEN ENGAGE. Boys and men for

Igualtat de Gènere i l'Empoderament de la

gender equality

Dona. Impulsada per l'Assemblea General de

La

xarxa

internacional

d'organitzacions

no

les Nacions Unides, l'organisme està dirigit per
Michelle Bachelet, i entre altres funcions dóna
assistència

als

Estats

implementar

estàndards

membres
d'igualtat,

per
oferint

quan sigui necessari el suport tècnic i financer

governamentals

adequat per ajudar els països que així ho

Engage han creat aquest espai web per a

sol·licitin,

fomentar l'aliança global d'homes i nois joves

així

com

l'establiment

d'aliances

i

agències

de

l'ONU

Men

compromesos amb les actuacions encaminades

eficaces amb la societat civil.

a la reducció de desigualtats de gènere i a la
promoció de la salut i benestar de dones,
homes, i infants.

CINE EN VIOLETA
Cinema en Violeta és
un espai on podreu

Col·lectiu LAMBDA

descobrir documentals

Pàgina web del Col·lectiu Lambda de lesbianes,

i

gais, transsexuals i bisexuals, una associació

temàtica

privada sense ànim de lucre constituïda a l'any

pel·lícules

amb

feminista:

referents, històriques, artistes, precursores,
sàvies,

empoderades,

violència,

diverses,

activistes

contra

lluitadores,

la

amigues,

1986 i motivada per la situació de discriminació

alegres, tristes, il·lusionades i moltes més.

legal i marginació social que pateixen aquestes

Aquest blog és un projecte de LRM Comunitat

persones.

de Coneixement des de la Perspectiva de

Lambda

treballa

en

la

societat

denunciant públicament la fòbia cap a lesbianes,

Gènere.

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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