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Commemoració del
“Dia Internacional per l’Alliberament
LGBT”
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat s’ha sumat aquest any a la commemoració del Dia de
l’Orgull Gai. Arreu de Catalunya s’han organitzat
múltiples actes de participació i reflexió entorn
de la jornada del 28 de juny. Podeu consultarlos a la web del Departament d’Acció Social i
Ciutadania.

Procés participatiu: Decàleg per un
bon tractament de les dones en els
mitjans de comunicació.
Corbera de Llobregat participa en aquest
projecte de l'Observatori de les Dones en
els mitjans de comunicació. El decàleg,
que pretén ser un plec d'orientacions i recomanacions per als mitjans de comunicació, elaborat per les corberenques participants al taller (RE)Imagina't de passat
26 de maig, és el següent:
1.Publicitat responsable: Que no utilitzin la
imatge de la dona com un objecte sexual
dins de l'estratègia comercial.
2.Valorar a la dona en la seva globalitat,
com un tot i no realitzar la valoració segons uns cànons estètics. Fomentar el canvi
d'estereotips de l'aspecte físic vs. capacitat
professional.
3.Dotar de valor les activitats vinculades a
la cura de les persones i al treball domèstic
(valor social, econòmic, familiar).
4.Mostrar els homes més sensibles i disponibles en tasques de coresponsabilitat quotidianes (afavorir un canvi de mentalitat
orientat al desenvolupament de les noves
masculinitats).
5.Augment del reconeixement de les dones amb talent, sense qüestionar-les per
aspectes de la vida personal o per imatge
corporal. Donar a conèixer dones expertes

en diferents disciplines (política, sociologia,
economia, enginyeria, medicina, etc.).
6.Dins de l'anàlisi de la violència masclista
donar una visió integral (no només mostrar
la situació puntual de violència): recursos i
molt especialment la capacitat/possibilitat
de recuperació de les dones.
7.Revaloració de l'experiència de la dona
madura.
8.Trencar prejudicis socials vinculats al gènere com: home gran amb dona jove diferent a dona gran amb home jove; o home
que surt amb més d'una dona diferent a
dona que surt amb més d'un home.
9.Potenciar més els esports de caràcter femení. Dones futbolistes, tennistes, escaladores, atletes, ciclistes,... on són? Per què no
surten als diaris ni a la TV? I per què quan li
surten estan vinculades a una imatge sexi?
10.Que les desgràcies o l'emotivitat de les
dones no s'utilitzin com morbositat (especialment, ni dins dels telenotícies ni amb
peus de fotos dels diaris).

Enquesta web:
Com compartim el nostre temps?
El Servei de Polítiques per a la Igualtat de
Gènere us convida a donar la vostra opinió
sobre el repartiment de tasques i responsabilitats a la llar. A través d’aquesta enquesta
on-line , podrem conèixer si tots els membres de les famílies corberenques comparteixen el temps de cura i de realització de
tasques domèstiques d’una forma coresponsable.

Ens tornem a veure al setembre!
S’apropa l’estiu. És temps de vacances i de
descans per a molts/moltes de vosaltres. El
Servei de Polítiques per a la Igualtat de Gènere us desitja un bon estiu, i us recorda que
a partir del mes de setembre reprenem les
activitats i els cursos de les associacions de
dones de Corbera. Podreu consultar la programació de tardor 2010 al web del Servei.
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Actualitat

Curs de la Universitat
d’Estiu de Lleida:
Per què i com incorporar
els homes en la igualtat de gènere?
Del 13 al 23 de
juliol de 2010.
Un curs adreçat
a totes aquelles
persones que treballin en l’àmbit
de
la
igualtat
d’oportunitats
entre dones i homes, i també a
pares, mares, i
ciutadania en general amb interès
en la igualtat real
i efectiva entre
homes i dones.
Més informació.

Dones i Deesses a la
prehistòria i a l'antiguitat (Gavà).
Curs d'estiu de
la Universitat de
Barcelona
(14a
Edició Els Juliols),
del 19 al 23 de juliol
de 2010. Un curs
per aprofundir en el
paper de les dones
a la prehistòria, la
correlació entre la
dona i la deessa.
Una aproximació
a l'estudi de la
figura
femenina
en
l'organització
social, econòmica i
de l'entorn on vivia.
Més informació.

Tercera edició de la Universitat
d'Estiu de les Dones
(Citilab/Cornellà de Llobregat).
Concurs (RE)IMAGINA'T
Fem un espot no sexista!.
L'Observatori de les Dones als Mitjans
de Comunicació organitza un concurs
per a l'elaboració d'un guió d'un espot
no sexista adreçat a l'alumnat de 3r i
4t d'ESO. El guió escollit serà produït
en un estudi de televisió i exhibit a diversos mitjans de comunicació. Inscripcions fins el 15 d'octubre de 2010. Consulteu les bases del concurs a la web de
l'Observatori.

Del 12 al 16 de juliol de 2010. Aquest any
els quatre eixos dels cursos seran: Dones
i ciutat, Dones i mitjans de comunicació,
Dones per la pau en conflictes armats internacionals, La violència masclista i les
seves implicacions quotidianes. Per inscripcions i informació, feu clic aquí.
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Subvencions i ajuts

Convocatòria oberta per a la sol·licitud de subvencions del Instituto de la Mujer.
Les subvencions i ajuts estan destinats a la realització de programes i
activitats, en el marc d'actuació de
les ONG d'àmbit estatal, que potenciïn el desenvolupament del teixit
associatiu de les dones i la seva
participació en tots els àmbits de
la societat. Termini de presentació
de sol·licituds: fins el 20 de juliol
de 2010. Consulteu la convocatòria
aquí.

Beques per a treballs d'investigació.

L'Institut Català de les
Dones convoca beques, adreçades a persones físiques, per a la
realització de treballs
de recerca relacionats
amb els àmbits de les
seves
competències.
Es consideren temàtiques prioritàries les següents: Indicadors no
sexistes ni androcèntrics, polítiques econòmiques i pressupostos
públics, ciència i tecnologia, medi ambient,
diversitat territorial de la situació de les dones a Catalunya, nous formats artístics i
comunicatius, violència masclista. Fins el 9 de juliol de 2010. Informació i bases de
la convocatòria a la web de l'ICD.

Informació interessant a la xarxa

Paternidades
L'entitat EME (Masculinidades y Equidad de Género) ens presenta
aquesta pàgina web amb recursos relacionats amb la paternitat coresponsable, l'equitat de gènere, l'afectivitat i la participació.
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Nou recurs per lluitar contra
la violència de gènere.
El Ministeri d'Igualtat ha posat en
marxa una web d'informació que
inclou unitats assistencials, policials i judicials de fàcil accessibilitat tant per a persones afectades
com per a professionals, on es
poden localitzar tots els recursos
de manera ràpida i senzilla.

AMORS DIVERSOS
Exposició organitzada per: Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya

SEXUALITATS/p.6
HOMOfòbia/p.16
Visibilitat/p.28
famílies/p.40
Realitat lgbt A catalunya/p.48
col·lectius lgbt/p.54

Exposició “Amors Diversos”.
La Secretaria de Joventut inaugura una
nova exposició editada pel Programa per al
col·lectiu gai, lesbià i transsexual , titulada
"Amors Diversos". L'exposició fa un recorregut històric sobre la diversitat d'orientacions
sexuals i d'identitats de gènere al llarg de la
història de la humanitat i pretén contribuir
a la lluita contra l'homofòbia d'una manera
molt visual, didàctica i entenedora. Podeu
veure l'exposició fent clic aquí.

Observatori Crític de l’Esport.
Aquesta pàgina és una plataforma interactiva de treball que impulsa la formació, la reflexió i el raonament crític
en relació a una de les temàtiques actuals amb major incidència en la nostra
societat: l'esport i la construcció de la
realitat que es fa a través dels mitjans
de comunicació. Aquest mes s'analitza
i es debat sobre el mundial de futbol
i el tractament de la figura femenina.
Podeu expressar la vostra opinió.

Més informació:

Elaborat per:

http://www.corberadellobregat.org/dona.asp
Escriu-nos a: igualtatgenere@corberadellobregat.cat
C/ Jaume Balmes, 3 08757 Corbera de Llobregat
Telèfon: 936 882 256 / 936 500 211 ext. 275
Col·laboren:
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