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Ajuntament de Corbera x

de gènere. Per participar heu d'escriure el vostre

LaIgualtat

25 de novembre, als diferents equipaments

Xerrades PROGRAMA DE PREVENCIÓ

desig a les tires de color que trobareu, del 8 al
municipals (Servei de Polítiques per a la Igualtat
de Gènere, Biblioteca, Casal Les Magnòlies, La

DEL MALTRACTAMENT EN LA

Peixera, etc.) o a través de la pàgina web de

PARELLA JOVE

l'Ajuntament. L'arcada estarà exposada a les

El Servei de Polítiques per a la Igualtat de

portes de l'Ajuntament (c/ De la Pau, 5), del 22

Gènere, el Servei de Joventut, i la Policia Local,

al 26 de novembre de 2010.

portaran a terme durant el mes de novembre
una sèrie de xerrades als instituts del municipi,
amb l'objectiu de sensibilitzar i prevenir la
violència i el maltractament a la parella jove.
Del 5 al 22 de novembre de 2010, als centres
IES Corbera i IES Can Margarit.

Conferències-Taller “LES DIFERENTS

Actes commemoratius 25 de

CARES DE LA VIOLÈNCIA VERS LES

novembre DIA INTERNACIONAL

DONES”

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Cicle de tres conferències-taller que porten per

El

títol “Mite i realitat sobre la violència vers les

condemnem la violència contra les dones i el

dones”, “Les dones que no ensopeguen amb les

maltracte

portes: tipologia d'abusos i indicadors de risc”, i

corberenques Dones amb Coratge, Coses de

“Detecció i abordatge de la violència vers les

Dones,

dones a l'àmbit policial”. A càrrec del Servei de

dramatitzada

Polítiques per a la Igualtat de Gènere i la Policia

reflexionar sobre la violència vers les dones”. A

Local. Propers 11, 18, i 24 de novembre de

la sala de Plens de l'Ajuntament, a partir de les

2010, de 18.30 a 20h, a la Sala de Plens de

19h.

l'Ajuntament. Més informació a la web del Servei

www.corberadellobregat.cat/dona.asp

d'Igualtat, o al telèfon 936 500 211 ext. 275.

telèfon 936 500 211 ext. 275.

Creació col·lectiva “DESITJOS

Exposició RECULL BIBLIOGRÀFIC

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE”

VIOLÈNCIA VERS LES DONES

Us convidem a participar en la creació d'una

A la Biblioteca municipal Can Baró podreu visitar

arcada vegetal amb desitjos contra la violència

i consultar un recull de llibres relacionats amb la

25

de

i

Més

per

novembre
raó

Atenea,

de

commemorem

gènere.

Les

interpretaran

“Dóna'ns

informació

veu,

de
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narracions

l'acte

a

i

per

la

web

o

al
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violència

de

gènere

en

totes

les

seves

modalitats. És facilitarà servei de préstec a

Plataforma Unitària contra les Violències de
Gènere.

partir del dia 7 de desembre. Del 15 de
2010.

Més protecció i atenció a les

Consulteu horari Biblioteca a la web de la

víctimes d'explotació sexual

novembre

al

4

de

desembre

de

Biblioteca o al telèfon 936 880 872.

El Govern de la Generalitat ha aprovat el
Programa de Mesures per a l’abordatge de
situacions de prostitució, en especial de les
d’explotació de persones amb finalitat sexual. El
programa conté 35 actuacions per lluitar de
manera eficaç contra l’explotació sexual i ofereix
recursos

a

prostitució

les
i

persones
es

troben

que
en

exerceixen

la

situació

de

vulnerabilitat social. Més informació aquí.

Salut i qualitat de vida: una qüestió

Actualitat

de gènere

VI Fòrum contra les Violències de
Gènere. III Fòrum Europeu
Durant els dies 18, 19 i 20 de novembre els
Fòrums seran espais de participació, reflexió, i
aprenentatge. Espais per “trencar el silenci” a
través de la participació activa de totes les
persones assistents.

L'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de

Adreçat al jovent,

Barcelona ofereix aquest curs en el qual tindrem

pares, mares,

l'oportunitat d'apropar-nos a l'estat actual de les

familiars, teixit

polítiques i dels serveis sanitaris, per tal de

associatiu, i

reflexionar sobre la salut des d'una perspectiva

ciutadania en

de gènere, alhora que conèixer les principals

general.

eines de treball en aquesta matèria. Del 10 de

Inscripcions

novembre a

gratuïtes,

Informació i inscripcions.

l'1

de desembre de

2010.

individual o de
col·lectius, al

Publicació del DECÀLEG. Deu punts a

telèfon 605 192

tenir en compte per a una millor

628, o a l'adreça
electrònica:

representació de les dones en els

inscripcions@violenciadegenere.org.

mitjans de comunicació

Trobareu més informació a la pàgina web de la

És el resultat d’un procés participatiu en què
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s’han implicat més de 150 dones dels vint-i-sis

transport públic de Catalunya. A partir de l'any

municipis que formen l’Observatori de les

vinent, es podran fer ús dels abonaments

Dones en els Mitjans de Comunicació, entre

actuals de l'ATM amb descomptes de fins el

ells,

vol

50%, i de la targeta T-FM/FN la qual permetrà

i

fer 70 viatges en 90 dies a tots els membres de

recomanacions per als mitjans de comunicació.

la família. Més informació a la web de la

El procés d’elaboració ha permès debatre i

Generalitat de Catalunya.

Corbera

funcionar

de

com

Llobregat.
a

plec

El

decàleg

d’orientacions

reflexionar críticament i en profunditat sobre la
representació de les dones que fan els mitjans
de comunicació. Podeu consultar el decàleg aquí.

Subvencions del Centre
d'Investigacions Sociològiques per
formació i investigació per a l'any

Subvencions i Ajuts

2011

7a Edició RECONEIXEMENT A LES

El Ministeri de la Presidència, a través del Centre

MILLORS INICIATIVES

d'Investigacions

EMPRESARIALS D'INNOVACIÓ VALL

ajudes per a l'explotació del Banc de Dades del

Totes aquelles iniciatives empresarials i persones
emprenedores que promouen la transferència
la

cultura

emprenedora

i

la

responsabilitat social poden optar a aquests
premis que aquest any organitza l'Ajuntament
de

Cervelló.

convoca

sis

CIS, i dues ajudes per a la finalització de tesis

BAIXA

d'innovació,

Sociològiques,

Informació

i

bases

de

la

convocatòria a la web CORBERAINNOVA o al
telèfon 936 500 532.

doctorals en ciència política o sociologia, en
matèries d'interès per a l'Organisme. De les sis
ajudes per a l'explotació del Banc de Dades del
CIS,

tres

seran

per

a

investigadors/ores

individuals i tres per a equips d'investigació. Més
informació a la pàgina web del CIS i a la
convocatòria publicada al BOE.

Info interessant a la Xarxa

Ampliació de descomptes en el

TU QUÈ HI TENS A DIR?

transport públic per a famílies

Pàgina web de participació ciutadana contra la

nombroses i monoparentals

violència masclista. Promoguda per l'Institut
Català de les Dones.

SACA LA TARJETA ROJA AL
Per primera vegada, les famílies monoparentals

MALTRATADOR

gaudiran també de descomptes en les tarifes del

Campanya

de

sensibilització
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contra
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maltractaments. La participació es fa penjant

d'organitzacions que treballen amb l'objectiu

fotografies

comú d'eradicar la violència contra les dones.

amb

simbolitza

la

una

denúncia

targeta
contra

vermella
les

que

persones

OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA

maltractadores.

DE GÉNERO

Fundación

Mujeres

és

l'ONG

que

impulsa

aquesta pàgina web, on diàriament es recopilen,

RED FEMINISTA Xarxa Estatal

a través dels mitjans de comunicació, notícies,

d'Organitzacions Feministes contra

opinions i informes d'interès per a professionals

la violència de gènere

en la matèria, i per a la població en el seu
conjunt. L'Observatori consta a més amb una
Base de dades de Bones Pràctiques que recull
projectes i experiències pràctiques que han
donat bons resultats en les diferents modalitats
d'intervenció

en

(sensibilització,
Pàgina

web

amb

notícies,

opinions,

violència
prevenció,

recuperació del dany).

documentació, campanyes i recursos variats

Més informació
http://www.corberadellobregat.org/dona.asp
BLOG FES XARXA: http://fesxarxaperlaigualtat.blogspot.com/
Escriu-nos a: igualtatgenere@corberadellobregat.cat
c/ De Jaume Balmes, 3 08757 Corbera de Llobregat

NOU! Telèfon: 936 500 211 ext. 275
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