TÍTULO ACTIVIDAD:
CURSO: GÉNERO Y POLÍTICAS DE MUJERES
ENTIDAD ORGANIZADORA:
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, INSTITUT
CATALÀ DE LES DONES Y CONSELL
COMARCAL DEL MONTSIÀ.
LUGAR Y FECHA:
AMPOSTA, 19 Y 21 DE SEPTIEMBRE
TIPOLOGÍA DE ACTIVIDAD
1.3 formación
2.5 mejora de sistemas
3.3 sensibilización y difusión

OBJETIVOS
La finalidad es integrar la perspectiva de género en todas las políticas municipales y
comarcales que influyen directamente o indirectamente en el objetivo de igualdad entre
mujeres y hombres ( mainstreaming, integración de la perspectiva de género).
PROGRAMA
Primer día
15:30 Inauguración de la jornada e inicio de la misma.
- Políticas de mujeres de la Generalitat de Cataluña.
-

Pautas para el uso de un lenguaje no sexista.

17:30 Pausa
- Informes de Impacto de Género.
Segundo día
15:30 Continuación de la Jornada: Elaboración de Planes de Políticas de Género
-

Modelos de Políticas de Género

17:30 Pausa
-

Marco idóneo para implementar Políticas de Género y de Igualdad de Oportunidades

-

Diagnóstico de Género y Plan de Igualdad: dos instrumentos de trabajo básicos

19:00 Clausura

Ficha de seguimiento de actuaciones Igualdader realizadas

METODOLOGÍA
-

Presentación del proyecto, de las formadoras y de las asistentes al curso.

-

Exposición de los contenidos mediante una metodología activa - participativa.

-

Actividades en grupo y puesta en común.

-

Espacio de debate y aclaración de conceptos.

-

Evaluación de la sesión de formación.

PARTICIPANTES
Total participantes:
Nº Mujeres: 10
Nº Hombres: 0
Enlaces orgánicos y periféricos: Personal político y personal responsable y técnico de
consells comarcals y ayuntamientos que trabajan en políticas de mujeres o en temáticas
relacionadas con éstas.
CONCLUSIONES
Las asistentes a la jornada sobre Género y Políticas de Mujeres valoraron positivamente los
contenidos ofrecidos por las formadoras de dicha jornada, ya que les permitió profundizar y
adquirir nuevos conocimientos para trabajar en las políticas y por la igualdad de las mujeres.
PRODUCTOS (MATERIALES/PUBLICACIONES, ETC.):
Presentaciones Power Point para acompañar la exposición de los contenidos.
SE ADJUNTA:
PROGRAMA
FOTO
RECORTE DE PRENSA
ENLACE A LA WEB EN LA SIGUIENTE URL:

PROGRAMA INFORMATIVO
GÉNERO Y POLÍTICAS DE MUJERES, Amposta 19 y 21 de septiembre de 2006
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PROJECTE EQUAL IGUALDADER
El Projecte Equal Igualdader és un projecte plurirregional, adscrit a la Iniciativa
Comunitària Equal i està cofinançat pel Fons Social Europeu. El projecte Equal
Igualdader s'emmarca en l'eix 4 “Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes”, en
l'àrea temàtica “Reduir els desequilibris entre homes i dones i donar suport a
l'eliminació de la segregació en el treball”.
La Xarxa Igualdader reuneix a entitats diverses que comparteixen l'objectiu comú de
promoure l'accés igualitari de la dones al mercat de treball. La constitució plurirregional
del projecte neix amb l'objectiu de donar resposta als problemes comuns detectats en
l'aplicació de les Polítiques d'Igualtat així com a la voluntat d'aprofitar la diferència,
treballant sobre un context variat que ens permeti realitzar anàlisis comparatives i
transferir les bones pràctiques d'un territori a un altre.
El projecte Equal Igualdader té com objectiu general reduir els desequilibris entre
homes i dones en els àmbits domèstic, privat i públic en cadascun dels territoris en els
quals opera la xarxa plurirregional, potenciant el Desenvolupament Local Igualitari.
Per Desenvolupament Local Igualitari entenem:
-

Incorporar les polítiques d'igualtat d'oportunitats i mainstreaming de gènere en
les polítiques locals i sectorials
Fomentar el desenvolupament local des d'una perspectiva integral que es
vertebri entorn de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
Impulsar un model d’ocupació sostenible i d'acord amb la protecció del medi
ambient.
Desenvolupar accions que contribueixin per fi de la segregació laboral de les
dones.
Fomentar polítiques i serveis que impliquin a tota la societat en la cura a
terceres persones (cures per a la vida).
Aplicar mesures que impliquin als barons en la consecució de la igualtat
d'oportunitats per a dones i homes.
Estimular el desenvolupament dels sectors socials més desfavorits.
Fomentar la participació d'organitzacions socials en l'àmbit local.
Rendibilitzar i optimitzar els recursos existents de cara a potenciar la igualtat
entre dones i homes.

Més informació: http://igualdader.uji.es

GÈNERE I POLÍTIQUES DE DONES
19 i 21 de setembre
Consell Comarcal del Montsià

:
Ficha de seguimiento de actuaciones Igualdader realizadas

Destinataris/àries

Continguts:

Personal polític i personal responsable i tècnic de l’ajuntament de Tarragona



Polítiques de dones de la Generalitat de Catalunya.

que treballin en polítiques de dones o en temàtiques relacionades amb



Pautes per a l’ús d’un llenguatge no sexista.

aquestes.



Informes d’impacte de gènere.



Elaboració de plans de polítiques de Dones.

Justificació:

Durada:

A Catalunya, de conformitat amb l’article 9.27 de l’Estatut d’Autonomia de

8 hores.

1979 i l’article 153 del nou Estatut, la Generalitat té competència exclusiva

Lloc i data de realització:

en matèria de polítiques de gènere. Des de la creació de l’Institut Català de
les Dones, l’any 1989, el Govern de la Generalitat ha manifestat un
compromís explícit amb la igualtat mitjançant el desenvolupament d’una

Consell Comarcal del Montsià, els dies 19 i 21 de setembre, de 15.30h
a 19.30h de la tarda.

política activa i l’aplicació de mesures d’acció positiva, en sintonia amb les

Formadores:

directrius establertes per les polítiques europees.



Això, demostra que el camp estratègic i normatiu per implantar polítiques
d’igualtat és ampli i està

Rosa Maria Vandellòs Lleixa, coordinadora territorial de l’Institut
Català de les Dones a les Terres de l’Ebre.

suficientment regulat per a que s’apliquin en



M. Àngels Gensana Riera, tècnica de l’Institut Català de les Dones.

qualsevol racó del territori europeu. Tot i això, al nostre país i a la nostra



Belen Varela i Ana Maria Morero, tècniques per a la Igualtat de

comunitat, si bé és cert que s’han produït clars avenços en benefici de la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes en quant a normativa, també és
cert

que aquests s’han materialitzat a la pràctica de diferent manera pels

l’entitat ESPAIS.

Inscripcions i Informació:

diferents sectors femenins de la població.

El curs està cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del

Objectius:

projecte Equal Igualdader.

La finalitat és integrar la perspectiva de gènere en totes les polítiques

places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre de recepció

municipals i comarcals que influeixen directament o indirectament en

de les sol·licituds d’inscripció.

l’objectiu d’igualtat entre dones i homes (mainstreaming, integració de la

Per a la formalització, cal descarregar-se el full d’inscripció que trobareu a

perspectiva de gènere).

la pàgina web: http://noguera.fcep.urv.es i enviar-lo a:

El període d’inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2006. Les

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI- Departament de Pedagogia
Laboratori d’Aplicacions Telemàtiques a l’Educació
Ctra. De Valls s/n 43007 Tarragona
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
GÉNERO Y POLÍTICAS DE MUJERES, Comarca del Montsià 19 y 21 de septiembre de 2007
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