
  
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓ GENERAL 
 
Dia : 25 de maig de 2007 
 
Lloc:  Sala d’Actes 

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  
  Campus UAB- Edifici B 
  08193 Cerdanyola del Vallès  
 
Telèfon:   93 5812405 
Fax:   93 5812405  
Mail:    quit@uab.es 
 
La inscripció és GRATUÏTA però agrairem confirmació 
d’assistència degut a l’aforament limitat de la sala. 
 

 
 
 
 

 
 

Canviant actituds 
vers les desigualtats 

de gènere  

Jornada EQUAL  
25 de maig de 2007  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Col·laboren: 

  

Organitza: 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

Canviant actituds vers  
les desigualtats de gènere 

PRESENTACIÓ 
 
L’IGUALEM és un projecte endegat pels quatre municipis que composen 
l’Eix Diagonal a Catalunya (Manresa, Igualada, Vilafranca i Vilanova)  i 
emmarcat dins la Iniciativa Comunitària EQUAL. Aquesta té com a 
objectiu promoure nous mètodes de lluita contra la discriminació i les 
desigualtats de gènere en relació al mercat de treball.  

Les absències, la segregació i les discriminacions 
indirectes són encara, avui en dia, els trets 
definidors del mercat laboral femení i en aquest 
sentit l’IGUALEM proposa reduir els desequilibris 
entre homes i dones i aconseguir la presència de 
les dones en aquells sectors d’activitat i llocs de 
treball més masculinitzats. 

La jornada s’estructura en dos sessions de 
treball. 

La primera d’elles, amb un vessant més teòric, on 
es presentarà l’estudi sociològic del col·lectiu de 
dones desocupades o inactives dut a terme pel 
Centre d’Estudis QUIT i on intervindrà una 
experta en polítiques europees d’ocupació. 

A la segona part es recolliran les experiències i les 
línies d’acció més importants dels quatre 
ajuntaments, així com la visió dels agents socials. 

 

OBJECTIUS 
 
En concret, el projecte IGUALEM pretén: 
 

DESTINATARIS 
 
Representants de les institucions públiques i 
d’altres entitats que col·laboren en el projecte. 
 
Representants de les organitzacions 
empresarials i sindicals i personal tècnic de les 
AD i ATIL. 
 
Responsables i tècnics d’ocupació dels 
ajuntaments. 
 
Comunitat universitària i societat civil en 
general.  
 

 Visibilitzar les situacions de desigualtat 
de gènere en el sectors d’activitat més 
masculinitzats. 

 
 Sensibilitzar a les empreses, a la 

població ocupada i a la societat en 
general en Igualtat d’Oportunitats. 

 
Afavorir la inserció laboral de les dones 
en aquells sectors amb baixa presència 
femenina. 

 

         
                                                                  PROGRAMA 

09:30    Inauguració 

  Fausto Miguélez 
  Catedràtic de Sociologia i  
  Director del Centre de Recerca 
  QUIT 
  Sara  Berbel 
  Directora del Programa d’Igualtat  
  d’Oportunitats en el Treball – 
  Dep.Treball  de la 
  Generalitat de Catalunya 

 

15:00 

 
   Mesa Experiències:  
   Presentació de resultats 
   Moderador: Pere Jódar 
                     (professor UPF) 
 

  Xavier Cano:            Aj. Manresa 
  Anna Ribera:           Aj. Igualada 
  Fernando de León: Aj. Vilafranca P. 
  Lourdes Lalaguna  Aj. Vilanova i  
                                   la Geltrú 

  09:45    Presentació de la jornada 

  Pere Massegú 
  Cap del Departament de   
  Desenvolupament de l’Ajuntament 
  de Manresa 
  Neus Piniella 
  Coordinadora projecte IGUALEM 

 

16:30 
   Taula Rodona sobre  
   “La visió dels agents socials” 
   Moderador: Albert Recio 
                     (professor UAB) 

  Rosa Bofill,      CCOO Catalunya 
  Mercè Gómez, UGT Bages-Berguedà 
  Representant PIMEC Manresa 
  Representant Unió Empresarial del  
                       Penedès  

10:15    Presentació de l’estudi sociològic 
   sobre dones inactives. 

  Teresa Torns / 
  Vicent Borràs 
  Professors UAB i autors  de l’estudi 

 
18:00    Clausura jornada 

11:15    Pausa - cafè  

11:45 
   Ponència “Europeización de la 
   cuestión social y perspectiva  
   transversal de género” 

  Amparo Serrano 
  Investigadora ETUI i professora de 
  la UCM 

 

12:45 Debat  

         ESPAIS: 
         Les sessions del matí tindran lloc a la SALA D’ACTES de la Facultat de Ciències 
         Polítiques i de Sociologia, mentre les de la tarda es desenvoluparan a la 
         SALA DE JUNTES de la mateixa facultat 


