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Curs LIDERATGE I GÈNERE.

LaIgualtat
PROGRAMACIÓ
Servei

de

DE

TARDOR

Polítiques

per

del
a

la

Igualtat de Gènere.

Aquest

seminari

presentat

per

la

Sandra

Medina (Tècnica d'Igualtat) pretén obrir una
sèrie d'interrogants com ara: Hi ha diferències
entre el lideratge masculí i el femení? S'estan
trencant rols tradicionals al món de l'empresa?

estiuenques,

En un lloc de responsabilitat els homes i les

reprenem el curs amb forces renovades i amb

dones pateixen les mateixes pors? Tot partint

un munt d'activitats adreçades a corberencs i a

d'aquesta

corberenques.

s'oferiran estratègies i eines a les persones

Després

de

les

vacances

Xerrades,

tallers,

cinefòrum,

anàlisi-reflexiva
per

de

la

situació,

exposicions, són algunes de les activitats que

participants

auto-descobrir

l'estil

de

trobareu en a la programació pels propers

lideratge propi, treballar les habilitats a l'hora

mesos de tardor. Consulteu el díptic aquí.

de liderar projectes i treballar en equip, etc.
Propers dimecres 15, 22, 29 de setembre, i 6
d'octubre, a les 19h.
Inscripcions

i

més

informació

a

l'adreça

electrònica:
igualtatgenere@corberadellobregat.cat

i

al

telèfon 936 500 211 ext. 275.

Tercera edició del FES XARXA PER
La Igualtat de Gènere també a

LA IGUALTAT.

RÀDIO CORBERA.
El proper 27 de setembre tindrà lloc la primera
sessió del curs de noves tecnologies i gènere

La segona quinzena de setembre

“Fes xarxa per la igualtat III”. Si teniu interès

reprenem l'emissió de l'Espai

per la Igualtat de Gènere i per la navegació a

Dona,

Internet, no dubteu a participar en aquest curs.

sobre

La Inma Vicente (Agent d'Igualtat) i la Trinidad

Gènere,

Solé (Ciber-bloguera experta) us aproparan al

MAGAZINE.

món

Setmanalment

del

ciberfeminisme,

els

blogs,

i

la

participació social en xarxa. Inscripcions i més

la

secció

polítiques
del

radiofònica

d'Igualtat

de

programa

107

estareu

dia

al

de

notícies,

entrevistes, i informacions variades entorn la
igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
Podeu

sentir

el

programa

(al

107FM)

i

participar en directe (telèfon 936 502 343) tots
els divendres, de 11:05 a 11:40h.
Recordeu que Ràdio Corbera també es pot
informació al blog de Fes Xarxa per la Igualtat i

escoltar a través d'internet.

al telèfon 936 500 211 ext. 275.
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Actualitat

PREMI REGINÓ de l'Institut Català

ASSEGURA'T!

de les Dones, per a treballs de

Còmics per prevenir la violència

recerca de batxillerat.

masclista entre la joventut.
Un total de 23 projectes opten al Premi Reginó
El Programa de Seguretat

al millor treball de recerca sobre les dones i les

contra

violència

seves aportacions a la societat. El concurs

masclista entre la joventut

organitzat per l'ICD, adscrit al Departament

del Departament d'Interior

d'Acció Social i Ciutadania, i la Direcció General

de

de

de Recerca té per objectiu incentivar la recerca

d'editar

i els temes de gènere en aquesta etapa

aquesta recurs informatiu

educativa. Reginó és el nom d'una dona jueva

que pretén complementar

de

la

practicar

la

la

Generalitat

Catalunya

tasca

acaba

de

prevenció

sensibilització,

i

realitzada

Barcelona
la

Cerimoniós.

que

va

se

medicina
Més

autoritzada

per

informació

Pere
a

la

per

III

el

web

de

pels Mossos d'Esquadra als

l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de

instituts, sobre la violència

Recerca.

masclista en l'àmbit de la
seguretat.
Podeu descarregar el còmic

Tercera Acció Internacional de la

fent clic aquí.

MARCHA MUNDIAL de las Mujeres.

Només l'1,1% del Cos de Bombers
de la Generalitat són dones.
El documental Bomberes del
Programa per a l'equitat de
Gènere

del

Departament

d'Interior,

Relacions

Institucionals i Participació, té
per objectiu promocionar la
professió de bombera com a
sortida professional per a les
La filmació trenca estereotips i anima a les
joves a considerar aquesta opció entre les
sortides

laborals.

documental fent clic aquí.

des del passat 8 de març (Dia Internacional de
les Dones) i fins el proper 17 d'octubre (Dia
Internacional per l'eradicació de la Pobresa)
amb l'objectiu d'expressar la força de les dones

dones.

seves

Dones de més de 40 països han sortit al carrer

Podeu

veure

el

organitzades

de

forma

experiències,

cultures

col·lectiva,

polítiques

i

amb
ètnies

diverses, però amb una identitat comuna: la
voluntat de superar l'ordre actual injust, el qual
provoca la violència i la pobresa, i afirmar el
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món que volen construir, basat en la pau,

Subvencions

justícia, igualtat, llibertat i solidaritat.

RECERQUES

Més informació sobre la mobilització a la
pàgina web http://www.mmm2010.info/.

i

ajuts

a

les

RELACIONADES

AMB

ELS ESTUDIS DE LES DONES I DEL
GÈNERE, per a l'any 2010 (Ministeri
d'Igualtat).

Subvencions i Ajuts

Els projectes hauran d'estar vinculats a les línies
d'investigació pròpies dels seminaris, instituts,

SERVEI

D'IGUALTAT

EMPRESES

(SIE)

de

A

centres i aules d'estudis de dones els quals

Direcció

incorporin la perspectiva de gènere a les tasques

PER
la

General d'Igualtat d'Oportunitats en
el Treball.

de recerca en qualsevol dels següents àmbits:
participació

econòmica,

desenvolupament

sostenible, coresponsabilitat, esport, innovació i
coneixement, atenció a la diversitat i inclusió

És

un

servei

assessorament,
metodològics
empresarial

i

que

ofereix

informació,

formació

online,

instruments

altres

recursos

català

per

a

al

social. Fins el 26 de setembre. Consulteu les
bases de la convocatòria aquí.

teixit

l'elaboració

i

la

implantació de mesures que ajudin a vetllar per
la igualtat d'oportunitats i incorporar noves
formes

d'organització

del

temps

de

treball.

Podeu accedir al portal del SIE fent clic aquí.

Subvencions i ajuts als PROGRAMES
D'IGUALTAT

D'OPORTUNITATS

EN

EL TREBALL (Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya).
Programes laborals per a la diversitat, (fins el 15
d'octubre de 2010), i ajuts en règim reglat per a
l'accés de les dones a la cotitularitat de les
explotacions agràries com a fórmula d'integració
laboral i visibilització de la dona rural de l'àmbit

Info interessant a la Xarxa
Observatori contra l'Homofòbia

territorial català, (fins el 30 de setembre de
2010). Més informació de la convocatòria aquí.
Aquesta pàgina web és una eina de lluita
contra l'homofòbia (lesbofòbia i transfòbia) en
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totes les seves formes i un recurs per donar el

institucions

suport necessari a les víctimes. La web ofereix

Comissió) en el seus esforços per promoure la

la possibilitat de denunciar qualsevol agressió

Igualtat de Gènere, combatre la discriminació

de caràcter homòfob per raó d'opció sexual i/o

per raó de sexe i de sensibilització sobre

identitat de gènere.

qüestions de gènere.

Institut Europeu per a la Igualtat de
Gènere

europees

(en

particular

a

la

FEMITIC 2010. Festival de vídeos
realitzats per dones.

Fins el 15 de setembre teniu temps per
participar en el concurs de vídeos Femitic, que
com cada any vol ser un reflex de la relació
entre les dones i Internet. Disminuir la fractura
digital de gènere, i fomentar l'ús d'Internet
com un espai on promoure valors igualitaris i
inclusius entre les i els joves també són els
El

passat

mes

de

juny

es

va

constituir

l'European Institute for Gender Equality, amb

objectius d'aquest festival. Per més informació
i descàrrega de bases, feu clic aquí.

seu a Vilnius (Lituània), amb l'objectiu de
donar suport als països membre i a les

Més informació
http://www.corberadellobregat.org/dona.asp
Escriu-nos a: igualtatgenere@corberadellobregat.cat
C/ Jaume Balmes, 3 08757 Corbera de Llobregat

NOU! Telèfon: 936 500 211 ext. 275
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