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Ajuntament de Corbera x

vos al SIJ LA PEIXERA, o als telèfons 936 880
644 i 934 101 602.

LaIgualtat
Creació de la COMISSIÓ LOCAL DE
COEDUCACIÓ.

Concurs de RELATS BREUS 8 de
març 2011.

Impulsada pel Servei de Polítiques per a la
Igualtat de Gènere i amb la participació de les
escoles Jaume Balmes, Puig d'Agulles, i
l'institut Corbera, neix la Comissió Local de
Coeducació amb l'objectiu d'enfortir i donar
suport a les actuacions i projectes educatius
que tenen com a eix central la coeducació. Més
informació sobre reunions i projectes al telèfon
936 500 211 ext. 275.

El proper 8 de març es commemorarà el Dia
Internacional de les Dones, i com cada any, us
animem a participar en el Concurs de Relats
Breus. Recordeu que es valoraran tots aquells
relats de temàtica relacionada amb les dones,

Curs i monogràfic de monitores i

l'allunyament

monitors de lleure (Fundació Pere

femenins tradicionals, i l'ús no sexista del

Tarrés).

llenguatge.

dels

Podeu

estereotips
consultar

masculins

les

bases

i

del

concurs a la web del Servei de Polítiques per a
la Igualtat de Gènere.

Publicació

GUIA

DE

RECURSOS

Circuit Local de Violència de Gènere

El Servei de Joventut de l'Ajuntament de
Corbera coordina amb la Fundació Pere Tarrés
un monogràfic de premonitores i premonitors, i
un curs de monitores i monitors de lleure, tots
dos adreçats a joves de Corbera de Llobregat.
Les sessions del curs començaran el 19 de
febrer i del monogràfic el proper 8 de març.

Als equipaments municipals i a les diferents

Per a més informació i inscripcions, adreçeu-

webs municipals podeu trobar el díptic “Circuit
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Local de Violència de Gènere. Guia de

DICCIONARI BIOGRÀFIC DE DONES

Recursos per a l'Atenció i la Recuperació”,

(en línia).

que ha editat el Servei de Polítiques per a la
Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Corbera.
En aquesta guia trobareu les adreces i telèfons
de cadascun dels serveis vinculats al circuit.
Una eina informativa bàsica per a combatre en
la lluita contra la violència de gènere. Per

La Generalitat de Catalunya, el Consell de

descarregar el díptic feu clic aquí.

Mallorca

i

la

Xarxa

Vives

d'Universitats

publiquen el Diccionari Biogràfic de Dones. Es
tracta d'un diccionari en línia, d’accés públic i
gratuït, que ofereix un extens recorregut al
llarg de la història dels territoris de parla

Actualitat
INTRO.

Nou

recurs

catalana entre els segles I i XXI a través de la

contra

el

biografia de 655 dones, amb l’objectiu de donar
a conèixer la contribució que les dones han fet

llenguatge sexista.

en la història des de diferents camps de
coneixement

i

àmbits

d’actuació.

Podeu

accedir-hi, aquí.

Avantprojecte de LLEI INTEGRAL
PER A LA IGUALTAT DE TRACTE I
LA NO DISCRIMINACIÓ.
L’Institut

Català

de

les

Dones,

adscrit

al

Departament d’Acció Social i Ciutadania, i la
Secretaria

de

Política

Lingüística,

posen

a

disposició de totes les persones que facin servir
ordinador

una

nova

eina

informàtica

per

analitzar i detectar l’ús sexista o androcèntric del
llenguatge.

INTRO

paraules

expressions

o

detecta

les

possibles

androcèntriques

de

manera que la persona usuària pot clicar sobre
el terme i s’activa el context en què apareix per
tal que pugui valorar si, efectivament, l’ús és
sexista o androcèntric Aquest nou recurs, es pot
descarregar des del web de l’Institut Català de

El

Consell

de

Ministres

ha

aprovat

l'avantprojecte de Llei Integral d'Igualtat de
Tracte i No Discriminació, que té com a
objectius que "ningú pugui sentir-se humiliat"
per raons de naixement, raça, sexe, convicció,
discapacitat, edat, religió, identitat sexual o
malaltia,

i

visibilitzar

els

problemes

de

discriminació que existeixen en la societat així
com oferir el tractament polític, jurídic i social
adequat

als

mateixos.

Podeu

consultar

l'avantprojecte presentat pel Govern central,
aquí.

les Dones.
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Preferència

a

la

custòdia

compartida, i igualtat de prioritat

disposicions normatives al Butlletí Oficial de
l'Estat.

als cognoms.
Des del passat 1 de gener del 2011 ha entrat
en vigor la llei 25/2010 del llibre segon del
Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i

22

DE

FEBRER,

DIA

PER

LA

IGUALTAT SALARIAL.

la família, el qual estableix en els processos de
separació

i

divorci

coresponsabilitat

la

parental

preferència
i

al

a

pla

la
de

parentalitat. Aquests dos conceptes promouen
la cultura de la col·laboració i l'acord entre les
parelles en dissolució i volen evitar que els fills
i filles es converteixin en víctimes d'aquests
processos. Més informació al Blog del Derecho
de Família.

Les dones perceben en la Unió Europea un
salari fins a un 25% menor que els homes en
el sector privat, així, les dones haurien de
treballar 418 dies per cobrar el mateix que els
homes en 365. Per tal d'eliminar aquesta
desigualtat,

la

Plataforma

Andaluza

de

Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres ha
impulsat la instauració del dia 22 de febrer com
el dia per a la Igualtat Salarial entre dones i
homes. Podeu llegir més sobre el tema a la
revista “Ciudadanas del Mundo” que conté un
Des de finals de 2010 es troba en tràmit

monogràfic dedicat a la jornada del 22F.

parlamentari el projecte de llei del Registre
Civil,

el

qual

permetrà

prescindir

de

la

Subvencions i Ajuts

històrica preferència del cognom patern sobre

Ajut a la recerca en govern local
2011.

el matern. D'aquesta manera, seran tots dos

Convoca el Centre per a la Innovació Local de

progenitors els que decideixin de mutu acord

la Diputació de Barcelona i l'Institut de Ciències

l'ordre

Polítiques i Socials. La subvenció consisteix en

dels cognoms. Podeu consultar

les
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la concessió d'un ajut econòmic valorat en

circumstàncies de la vida es veu embolicat en

3.500 euros bruts per a la realització d'un

una problemàtica familiar que desemboca en la

treball

ruptura del matrimoni.

d'investigació

que

fomenti

el

coneixement sobre l'estructura, funcionament i
les polítiques públiques dels governs locals.
Poden accedir-hi, individualment o formant part
d'un

equip,

professorat

universitari

DIVORCIOSEPARACIONWEB.COM

en

formació, alumnat universitari de postgrau i
professionals de les diferents administracions
públiques

de

Catalunya.

Data

límit

per

presentar les sol·licituds: 11 de febrer de
2011. Podeu trobar tota la informació aquí.

Premis Nacionals de Joventut 2011.
L'Institut de la Joventut (INJUVE) convoca els
Premis Nacionals de Joventut per a l'any 2011.
Es concedirà un únic premi en cadascuna de les
següents categories: Iniciatives emprenedores
en matèria d'ocupació, tolerància i promoció de
la

comunicació

promoció
els/les

intercultural,

dels

joves.

valors
Poden

voluntariat,

d'igualtat
participar

Pàgina web amb informació i recursos relatius
al divorci i la separació. Podeu trobar respostes
i aclariments respecte a temes vinculats amb
fills/filles,

mesures

provisionals,

règims

econòmics, etc.

BLOC DE MIRALLS DE DONES

entre

joves

de

nacionalitat espanyola i tothom que tingui
residència legal a Espanya, i que no superi
l'edat de 35 anys en la data en la qual finalitza

Aquest bloc us permetrà visionar la sèrie de

el

les

televisió “Miralls de dones”, encarregada per

candidatures que és el proper 8 de febrer de

l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació

2011. Més informació en el BOE de 30 de

de Barcelona a la Xarxa de Televisions locals

desembre de 2010.

(XTVL). La sèrie és un reflex de la contribució

termini

per

a

la

presentació

de

de

Info interessant a la Xarxa

les

dones

en

diferents

àmbits

que

estructuren i constitueixen la nostra societat.
Cada capítol enllaça la vida de dues dones,

ASOCIACIÓN HOMBRES SEPARADOS

unides per l'exercici de la mateixa professió,

PADRES

però separades pels temps. La idea és mostrar
com les dues protagonistes de cada episodi
s'han obert camí, i fent-ho han obert pas també
a la construcció d'una societat més justa i

Pàgina

web

de

la

Asociación

Hombres

igualitària.

Separados Padres que té per objectius donar
suport i assessorament tant legal, psicològic i
humà

a

l'home

que

per

les

diferents
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DONA'M CINE. CURTS ON LINE

més de 20 anys,la productora Doble Banda, i el
suport

financer

de

l'Agència

Catalana

de

Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament
d’Olèrdola del Penedès. DONA'M CINE és un
punt de partida cap a la construcció col·lectiva
Pàgina web de la Primera edició del Concurs
internacional

de

curtmetratges

solidaris

realitzats per dones sobre dones. DONA'M CINE
és

un

projecte

audiovisual

impulsat

per

l'Associació:
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte

d'una

xarxa

d'intercanvi

en

internet

de

materials audiovisuals fets per dones, que
contribueixin

a

consolidar

el

seu

empoderament i a potenciar relacions d'equitat
entre homes i dones en una societat més justa,
inclusiva i solidària.

que treballa en cooperació solidària des de fa

Més informació
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

NOU! Telèfon: 936 500 211 ext. 275

Elaborat per:

Col·laboren:
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