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Els passats 12 i 13 de març una trenta d’unitats d’igualtat d’arreu del territori
espanyol van trobar-se a la Universitat de Barcelona, amfitriona de la trobada
d’enguany. Durant aquests dos dies van compartir experiències i bones
pràctiques, com ara els protocols d’assetjament sexual i per raó de gènere, o
estratègies per la gestió de la implementació dels plans d’acció. D’altra banda,
van es van plantejar dos projectes de futur principals: la proposta de creació a la
CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) del grup de
treball en matèria d’igualtat de gènere, i l’elaboració d’una resposta col·lectiva
davant les declaracions de la RAE (Real Academia Española) contra les guies
per a l´ús del llenguatge publicades els últims anys. Afegir que RUIGEU, la Red
de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria, xarxa
nascuda arran d’aquestes trobades anuals, va publicar un manifest conjunt pel
dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones; podeu consultar-lo a l’enllaç. [+]

Crònica de la celebració institucional del Dia de les Dones
Una vuitantena de persones van assistir a la VIII Jornada Institucional del 8 de
març de la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual es va fer el
reconeixement a la Dra. en Geografia Maria Dolors Garcia Ramon per a la seva
defensa dels drets de les dones i la seva carrera acadèmica a la UAB.
Presentada per la Dra. Janice Monk, Catedràtica emèrita del Departament de
Geografia de la Universitat d’Arizona (EUA) i col·lega de Garcia Ramon,
l’homentajada va agrair el guardó recordant la feina feta i la que queda per fer.
En la segona part de la Jornada, Elvira Altés Rufias, professora del Departament
de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Facultat de Ciències de la Informació, va
presentar una conferència fent una radiografia clara i crítica sobre la participació
actual de les dones als mitjans de comunicació. La VIII Jornada Institucional
també va comptar amb la presència de la Rectora de la UAB, Ana Ripoll; la
Vicerectora de Relacions Institucionals i Comunicació, María José Recoder
Sellarés; i la Directora de l’Observatori per a la Igualtat, Carolina Gala. Podeu
consultar l’enregistrament en vídeo de l’acte a l’enllaç. [+]

Crida al professorat per a participar en un estudi de la URL
El grup de recerca “Discapacitat i qualitat de vida: aspectes educatius”
(DISQUAVI), dirigit pel Dr. Climent Giné de la Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URL), està duent
a terme una investigació sobre la percepció i l’actitud del professorat universitari
vers l’alumnat amb discapacitat i els principis de l’accessibilitat universal i el
disseny per a tothom. Més detalls i com participar (fins al 30/03/12) clicant
l’enllaç. [+]
Contacte:
observatori.igualtat@uab.es

Ordinadors de la UAB equipen una aula de Burkina Faso
Una escola per a noies d’Ouagadougou, capital del país africà de Burkina Faso,
ha estat a destinatària dels ordinadors del Pla Renove 2011 de la UAB, gràcies a
la col·laboració de la universitat amb l’associació Mujeres Burkina. Més
informació. [+]
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Agenda
Properes jornades, congressos, conferències, cursos i seminaris

Jornades, seminaris i congressos
GÈNERE
Xerrada "Els drets reproductius de les dones", organitzada per Plataforma de Dones de Blanes. L'acte tindrà lloc
el 23 de març de 2012, a Blanes.
II Congreso Internacional sobre el Caribe: Cartografías de Género(s), organitzat YoSoyElOtro amb la col·laboració
del Grupo Kóre de Estudios de Género i el Grupo de Investigación Andalucía-América de la Universidad de Granada.
El congrés es realitzarà del 26 al 29 de març de 2012, a Madrid.
Conferència de cloenda per part de Carmen Vela del '1r Cicle Dona i Ciència', organitzat pel Vall d'Hebron Insitut de
Recerca (VHIR). L'esdeveniment tindrà lloc el 28 de març de 2012, a Barcelona.
Presentació de l'informe "A moda española en Tánxer: Traballo e superviviencia das obreiras da confección", dins el
Cicle 'Tecendo fíos de inxustiza global, vida e traballo das mulleres do téxtil', organitzat per Setem Amarante amb la
col·laboració de la Unidade da Igualdade de la Universidade da Vigo. L'acte tindrà lloc el 28 de març de 2012, a
Vigo.
"XVI Congreso Anual Mujeres, Creación y Dolor", organitzat per l'Instituto Universitario de Investigación Feminista y
de Género de la Universitat Jaume I. El congrés se celebrarà els dies 28 i 29 de març de 2012, a Castelló de la
Plana.
III Ciclo de Conferencias de Xénero, Activadade Física e Deporte, organitzat per l'Oficina para a Igualdade de Xénero
de la Universidade da Coruña. El cicle s'estendrà del 28 de març al 23 d'abril de 2012, a La Corunya.
Rita Marzoa entrevista a Rosa Oriol dins el Cicle d'entrevistes "Veus de Dones", organitzat per l'Institut Català de les
Dones. L'esdeveniment tindrà lloc el dia 29 de març de 2012, a Barcelona.
Seminari "Innovaciones científicas y perspectiva de género", organitzat per CIREM Fundació. El seminari se
celebrarà els dies 29 i 30 de març de 2012, a Madrid.
Jornades "Mujer y cine", organitzat pel Seminario Interuniversitario Permanente de Investigación GECA (Género,
Estética y Cultura Audiovisual) de la Universidad Complutense de Madrid. L'esdeveniment se celebrarà el 10 d'abril
de 2012, a Madrid.
12è Fòrum Internacional "Transformant el poder econòmic per avançar els drets de les dones i la justícia", organitzat
per l'Associació pels Drets de la Dona i el Desenvolupament (AWID). L'esdeveniment tindrà lloc del 19 al 22 d'abril
de 2012, a Istanbul (Turquia).
XIX Jornadas Internacionales de Investigación Interdisciplinar "Edad, Género y Derechos. Envejecer en Femenino",
organitzades per l'Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid.
L'esdeveniment se celebrarà del 24 al 26 d'abril de 2012, a Madrid.
Josep Puigbó entrevista a Eugènia Bieto dins el Cicle d'entrevistes "Veus de Dones", organitzat per l'Institut Català
de les Dones. L'esdeveniment tindrà lloc el dia 26 d'abril de 2012, a Barcelona.
Seminario Internacional "Política y género en la propaganda de la antigüedad", organitzat pel Master en Museos:
Educación y Comunicación de la Universidad de Zaragoza. El seminari se celebrarà els dies 26 i 27 d'abril de 2012,
a Saragossa.
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DISCAPACITAT
Congrés Internacional "Viajar con discapacidad", organitzat per la Federación Provincial de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y Orgànica. L'esdeveniment se celebrarà del 23 al 25 de març de 2012, a Jaén.
Jornada "Biografies sexuals: afectivitat i sexualitat en diversitat funcional. Els drets per escriure", organitzada per
Federació Ecom Tarragona. La jornada se celebrarà el 24 de març de 2012, a Tarragona.
"Jornadas de Discapacidad y Montañismo Invernal", organitzades per la Federación Aragonesa de Montañismo. Les
jornades se celebraran durant els dies 31 de març i 1 d'abril de 2012, a la vall de Benasque.
"IV Jornadas Asprech: Infancia y Discapacidad Visual", organitzades per l'associació Aspreh. L'esdeveniment tindrà
lloc els dies 14 i 15 d'abril de 2012, a Sevilla.
"XXI Conferencia Internacional sobre retraso neuroevolutivo en niños con dificultades de aprendizaje específicas",
organitzada per NPP España (Institute for Neuro-Physiological Psychology). La conferència se celebrarà els dies 14 i
15 d'abril de 2012, a Barcelona.
"II Jornadas Internacionales de Mayores y Nuevas Tecnologías", organitzades per la Universitat Jaume I.
L'esdeveniment se celebrarà del 18 al 20 d'abril de 2012, a Castelló de la Plana.
XLVI Jornadas Aequitas-Centre de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia "La legislación española a la vista de
la convención de los derechos de las personas con discapacidad", organitzades per la Fundación Aequitas. Les
jornades se celebraran els dies 19 i 20 d'abril de 2012, a Madrid.
"I Jornada / Cologuio sobre el V Aniversario de la Ley de Dependencia", organitzada pel programa de radio
'Escaleras de la Dependencia' (Radio INTER) i la Fundación Aragón Social. L'activitat es realitzarà el dia 20 d'abril
de 2012, a Madrid.
III Congreso Internacional y IV Nacional de Audición y Lenguaje, Logopedia, Apoyo a la integración y
Multiculturalidad "Familia y escuela: perspectivas de futuro", organitzat per la Universidad de Jaén, Grupo DIEA,
Universidad de Granada, Universidad de Castilla La Mancha y Universidad de Sevilla. El congrés se celebrarà els
dies 20 i 21 d'abril de 2012, a Granada.

Cursos i tallers
GÈNERE
Curs d'extensió universitària "El ciclo vital de las mujeres a través de los museos de la Comunidad de Madrid",
organitzat per l'Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid. El curs (4
sessions, 1 mes) començarà el 23 de març de 2012, a Madrid.
Curs "El ciclo vital de las mujeres a través de los museos de la comunidad de Madrid: Abuelas y nietas, la
cadena de la vida", organitzat per l'Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de
Madrid. El curs (1 mes, 4 sessions) començarà el 23 de març de 2012, a Madrid.
Taller "Recursos de teatre i moviment per tractar temes de gènere", organitzat per RAI. El taller es durà a terme
del 24 de març a l'1 d'abril de 2012, a Barcelona.
Curs on-line "Discurso igualitario en el siglo XXI", organitzat pel Seminario Permanente 'Conversatorios sobre
Mujeres y Género ? Conversaçoes sobre Mulheres e Gênero' de l'àrea d'Història Moderna, Contemporània i
Amèrica de la Universidad de Murcia. Es poden realitzar inscripcions fins al 27 de març de 2012; el curs se
celebrarà el maig de 2012.
Taller de "Metodologías de investigación en estudios de género", organitzat per l'Instituto de Investigaciones
Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. El taller es realitzarà els dies 21 i 28 de març de 2012, a
Madrid.
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Curs on-line "Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en el Servicios Sociales", organitzat per la 'Escuela
Virtual de Igualdad' de l'Instituto de la Mujer. El curs (65 hores) se celebrarà durant l'abril de 2012.
Curs "Violència de gènere en les relacions de parella", organitzat pel Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats
i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida. El curs (2 mesos, 20 hores) començarà el 10 d'abril de
2012, a Lleida.
Taller "Dones que parlem de coses de dones", organitzat per l'Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella. El
taller es realitzarà de l'11 d'abril al 9 de maig de 2012, a Barcelona.
Formació de talleristes en prevenció de la violència de gènere en adolescents dins el Cicle "Prevenció de la
violència de gènere", a càrrec de Coto Talens i organitzat per la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València. La
formació (5 sessions, 1 mesos) començarà el 20 d'abril de 2012, a València.

DISCAPACITAT
Màster Europeu en Salut Pública (Europubhealth). Es poden realitzar les inscripcions fins al 6 d'abril de
2012 (sense beca).
Curs on-line "Inserció laboral de les persones amb discapacitat", organitzat per la Fundació Pere Tarrés. El curs
(30 hores, 2 mesos) començarà el 18 d'abril de 2012.

Premis, beques i convocatòries
GÈNERE
Crida de comunicacions per al "IV Congreso Universitario Nacional: Investigación y Género", organitzat per la
Universidad de Sevilla. Es podien enviar propostes fins al 28 de març de 2012; el congrés se celebrarà els dies
21 i 22 de juny de 2012, a Sevilla.
'VI Premio AEIHM a tesis doctorales 2012', organitzat per l'Asociación Española de Investigación de Historia de
las Mujeres. Es poden enviar propostes fins al 31 de març de 2012.
Crida de comunicacions per al "Congreso: Escritoras entre rejas. Cultura conventual femenina en la España
Moderna", organitzat pel grup Bibliografías de Escritoras Españolas (BIESES) de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Es poden enviar propostes fins a l'1 d'abril de 2012; l'activitat se celebrarà del 5 al 7 de
juliol de 2012, a Madrid.
"Premios Nacionales Alares 2012" (a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, i a la responsabilitat
social), organitzat per la Fundación Alares. Es poden presentar propostes fins al 16 d'abril de 2012.
Crida de comunicacions per al 8è Congrès International du GRIMH 'IMAGE et GENRE Masculin Féminin' / 8º
Congreso Internacional del GRIMH 'IMAGEN y GÉNERO Masculino Femenino', organitzat pel Groupe de
Réflexion sur l'Image dans le Monde Hispanique de la Université de Lyon (Lumière Lyon 2). Es poden presentar
propostes fins al 30 d'abril de 2012; el congrés se celebrarà del 15 al 17 de novembre de 2012, a Lyon (França).

DISCAPACITAT
"III Premios Atades" de reconeixement del recolzament a la discapacitat, convocats per Atades. Es poden
presentar propostes fins al 31 de març de 2012.
"Premio Estímulo PIP" per al reconeixement de l'esforç en projectes o treballs realitzats per alumnes sords
universitaris, organitzat per Programa Infantil Phonak (PIP). Es poden presentar propostes fins al 15 de maig de
2012.
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Exposicions, mostres, cicles, festivals i fires
GÈNERE
Caminada "Sumem-nos per a la igualtat", organitzada per Safareig de Dones (Veus Diverses). La caminada
sortirà de Vic el 25 de març de 2012.
Cinefòrum "Las mujeres de verdad tienen curvas", organitzat per Som Dones. L'activitat es realitzarà el 25 de
març de 2012, a Taradell.
Vista guiada "Ciutat amb la mirada de les dones", organitzada per la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i
Igualtat de l'ajuntament de Lleida. L'activitat es durà a terme el 28 de març de 2012, a Lleida.
Cinefòrum "Aigua de Deepa Mehta", organitzat per l'Associació Social i Cultural de l'Índia. L'activitat tindrà lloc
el 30 de març de 2012, a Vic.
II Ciclo de Cine:"Cine Social", organitzat per SACU - Unidad para la Igualdad de Género de la Universidad de
Huelva. El cicle començarà el 10 d'abril de 2012 (1 mes, 5 sessions), a Huelva.
Exposició "La igualtat de gènere en cartell", organitzada per l'ajuntament de Molins de Rei. L'exposició estàra
oberta del 10 al 23 d'abril de 2012, a Molins de Rei.
DISCAPACITAT
"Muestra de teatro especial de Galicia 2012", organitzada per la Fundación ANADE. La mostra es podrà visitar
durant els dies 28 i 29 de març de 2012, a Lugo.
Salón Sin Barreras 2012, organitzat per vàries institucions públiques i privades. L'esdeveniment se celebrarà de
l'11 al 13 de maig de 2012, a Vitòria.

Podeu consultar més informació sobre activitats futures a la secció “Jornades, seminaris i congressos” del menú
esquerre de la pàgina web d’inici de l’Observatori per a la Igualtat.

.

Recull de premsa
Recull de notícies, articles d’opinió i reportatges publicats als principals mitjans estatals

UNIVERSITAT I IGUALTAT
Destaquen les notícies sobre diverses i variades accions en pro de la igualtat de condicions per les persones amb
discapcitats. La UAB crea una fundació per conscienciar a professionals i ciutadans sobre la mutilació genital
femenina. Comencen els preparatius per Dia de la Dona.

01/02/12 - La UCLM y CSI.F aúnan esfuerzos para sensibilizar sobre discapacidad (ABC)
02/02/12 - La UAB adapta sus instalaciones a los estudiantes con discapacidad (Diario de Sabadell)
07/02/12 - Fàtima Bosch, entramuntanada (Hora Nova)
08/02/12 - Expertos debaten hoy en Alcalá de Henares sobre el beneficio de internet para las personas con
discapacidad (La Información)
11/02/12 - Personas con discapacidad y alumnos de Berklee entablan un diálogo musical (ABC)
12/02/12 - La crisis económica "feminza" al colectivo de los immigrantes (Atlántico Diario)
15/02/12 - Crean una fundación contra la ablación (La Razón)
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15/02/12 - La UAB se lanza a prevenir la mutilación genital femenina en Gambia (El País)
16/02/12 - Un discapacitado defiende su condición de estudiante para cobrar del INSS (ABC)
28/02/12 - Twitterrelatos para el día de la mujer (Expansión)
29/02/12 - La OCU programa actividades para el Día de la Mujer (Diario
rio de Córdoba)

GÈNERE
Violència de gènere. Maltractament i assetjament sexual i per raó de sexe
Maltractament
El govern basc, entre d’altres mesures contra la violència de gènere, està estudiant destinar escoltes a dones
maltractades. Xifres i estadístics sobre l’ús dels telèfons per a dones maltractades a diferents províncies
catalanes.
10/02/12 - Asociaciones de mujeres dudan de la eficacia de las medidas del gobierno para atender a las
víctimas (La Información)
11/02/12 - Emakunde defiende la igualdad para frenar la violencia contra la mujer (EITB)
17/02/12 - Mediadoras acompañarán en Bizkaia a mujeres maltratadas (El Correo)
22/02/12 - El Gobierno estudia destinar a los escoltas del País Vasco a proteger a mujeres maltratadas (20
Minutos)
29/02/12 - Los escoltas ofrecen sus 25 años de experiencia para proteger a mujeres maltratadas (Público)
29/02/12 - Los escoltas ofrecen proteger vuelos y a mujeres maltratadas (el País)
20/02/12 - Una mujer mata a puñaladas a su marido tras denunciar que sufría malos tratos (El Mundo)
26/02/12 - Casi 390 mujeres de Lleida usaron en 2011 el teléfono de atención al maltrato (La Mañana - Diario
de Ponent)
26/02/12 - El 7,5% de trucades al telèfon per a dones maltractades el 2011 es van fer des de Girona (Diari de
Girona)
26/02/12 - Baixa l'ús del telèfon d'atenció a dones maltractades (El Periódico)

Assetjament sexual i per raó del sexe
Situació de la mutilació genital a Espanya. Notícies vàries internacionals: Xina, Brasil, Afganistan, Síria.
03/02/12 - La Fundación Dexeus opera a 30 mujeres víctimas de la mutilación genital (ABC)
06/02/12 - 10.000 niñas en España están en riesgo de sufrir una mutilación sexual (El País)
07/02/12 - Unas 8.000 niñas y mujeres sufren ablación cada día (Público)
14/02/12 - Cerco a las redes de prostitución (ABC)
20/02/12 - Mujeres cantonesas inician el movimiento "ocupa el WC" (ABC)
13/02/12 - La criminalización del aborto en Brasil se somete a examen en la ONU (ABC)
17/02/12 - La ministra de Política para las Mujeres ve a Brasil en el camino para erradicar la discriminación
de género (Qué!)
13/02/12 - El largo camino de las mujeres afganas (Público)
20/02/12 - Mujeres en el infierno (El País)
25/02/12 - La Cruz Roja logra evacuar mujeres y niños en la zona más castigada de Siria (El País)

Conciliació vida laboral i familiar
Sobre l’església i la seva posició envers la natalitat, l’avortament, etc. Desmuntant la mala imatge de la píndola.
01/02/12 - "Obligar a las mujeres a dar a luz no es democrático" / Jon O'Brien (El País)
18/02/12 - La píldora ya no es la mala de la película (El País)
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Discriminació en el treball. Discriminació laboral i segregació ocupacional
Situació actual de la paritat de càrrecs polítics al govern; les dues grans dones: Carme Chacón i Alicia SánchezCamacho. 28 de febrer, Dia Europeu de la Igualtat Salarial: la situació resta lluny de ser òptima.
06/02/12 - La mujer detrás del líder (Público)
14/02/12 - Las mujeres toman el parlamento (El Mundo)
20/02/12 - "Por primera vez, una catalana tendrá despacho en Génova" / Alicia Sánchez-Camacho (La
Vanguardia)
06/02/12 - La ordenación de mujeres obispo centra el sínodo de la Iglesia de Inglaterra (ABC)
10/02/12 - Una mirada feminina al periodisme (Diari de Rubí)
20/02/12 - El COI quiere más mujeres directivas (El País)
22/02/12 - 22 de febrero, ¿Día de la Igualdad Salarial? Los hombres cobran un 22% más que las mujeres
(Qué!)
22/02/12 - UGT recuerda diferencia salario hombre-mujer en Madrid es de 24,8 por ciento (ABC)
24/02/12 - La discriminación salarial en el siglo XXI (La Opinión de Murcia)
29/02/12 - Las mujeres serán las que más sufrirán con la reforma laboral, denuncian PSOE y sindicatos
(Diario de Navarra)

Desigualtat per raó de gènere
El model de dona de les sèries de televisió. La pressió de les dones per estar primes.
23/02/12 - Las mujeres de las series de TV son inteligentes y mandonas, según un estudio (20 Minutos)
16/02/12 - El 80 % de las mujeres de 40 años prefieren estar delgadas a sanas (La Voz de Galicia)
26/02/12 - La síndrome PIB o "em veig grassa" (La Vanguardia)

Accions i polítiques per a la igualtat
Les noves polítiques del PP generen opinions i posicions diverses (avortament, divorci davant notari). Queixes
contra les retallades en matèria d’igualtat. Un estudi prova l’eficàcia de la discriminació positiva.
01/02/12 - "La reforma del aborto no llevará a ninguna mujer a la cárcel" / Ruiz-Gallardón (El País)
01/02/12 - Asociaciones de mujeres y profamilia «no ven una buena idea» el divorcio ante notario (ABC)
03/02/12 - Yo os escrituro marido y mujer (El País)
04/02/12 - Las mujeres impugnan el decreto de Cospedal (Público)
05/02/12 - Un experimento prueba la eficacia de la discriminación positiva (El País)
10/02/12 - 'Marea violeta' en Madrid por los recortes en las políticas de igualdad (El País)
15/02/12 - Lorente: Crear el Ministerio de Igualdad fue acierto y un error no mantenerlo (ABC)

Visibilització. Visibilització del sexisme, sensibilització i creació d'un estat d'opinió
Històries de dones individuals i col·lectives, conegudes i anònimes, i les seves lluites, grans i petites.
04/02/12 - Si no puedo decidir, no soy igual (Público)
08/02/12 - Las mujeres: el motor que África necesita (La Razón)
09/02/12 - Mujeres para cambiar el mundo (Público)
13/02/12 - Una de las '17 rosas de Guillena' estaba embarazada (El País)
15/02/12 - Las mujeres invisibles de Guatemala (El País)
17/02/12 - Mujeres al frente del auge económico en América Latina (El País)
20/02/12 - Una exposición muestra la reivindicación de la mujer por participar en la política (El Mundo)
26/02/12 - Mujeres de una pieza (El Mundo)
27/02/12 - La Mesa de la Mujer centra su primera reunión en el diseño de los actos del 8 de marzo, 'Día
Internacional de la Mujer' (20 Minutos)
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DISCAPACITAT
Accessibilitat
Diversos avenços d’accessibilitat per a la integració de les persones amb discapacitats.
02/02/12 - "La sonrisa etrusca" y "Madame Bovary" se suman a las sesiones accesibles de teatro en Madrid
(La Información)
07/02/12 - La Comunidad de Madrid publica un manual de accesibilidad para técnicos municipales (El
Economista)
11/02/12 - Un dispositivo transmitirá las emociones de discapacitados (Diario Vasco)
15/02/12 - El diario "20minutos.es" crea una interfaz para discapacitados (Expansión)

Discriminació
Crítica a les polèmiques declaracions envers els descapacitats (“tullidos”) que va fer una secretaria socialitsta a
Twitter. Els discapacitats de Bolívia viuen un episodi de seriosos enfrontaments amb el govern.
02/02/12 - Cospedal deja sin fondos a investigadores de paraplejias (El País)
09/02/12 - «Parece que a Tomás Gómez le den risa los discapacitados» (ABC)
04/02/12 - Victoria pide a Gómez que explique a los discapacitados las declaraciones de una secretaria
socialista en twitter (El Economista)
09/02/12 - Los discapacitados reclaman a Gómez que eche a la dirigente que les llamó «tullidos» (ABC)
14/02/12 - Una unidad especial atendió a 45 discapacitados víctimas de abusos en 2011 (La Información)
14/02/12 - El acoso laboral a personas con discapacidad intelectual es más frecuente cuando no hay apoyo
profesional (El Economista)
16/02/12 - Asociación discapacitados denuncia Vueling impidió volar a enferma esclerosis (ABC)
21/02/12 - Bolivia: discapacitados reinician marcha y anuncian llegada a La Paz (El Economista)
24/02/12 - Violencia contra los discapacitados que reclaman un subsidio a Evo Morales (El Mundo)
25/02/12 - La represión policial de una marcha de discapacitados indigna a los bolivianos (El País)

Accions i polítiques per a la igualtat
Mesures diverses polítiques per part del Govern i associacions com ara ONCE per a promoure la contractació de
personal amb discapacitats.
05/02/12 - El congreso del PSOE reafirma el compromiso con las personas con discapacidad (El
Economista)
18/02/12 - La comisión de discapacidad del congreso se reunirá con el CERMI (La Información)
01/02/12 - Mato actualizará la LISMI para mejorar el empleo de las personas con discapacidad (El
Economista)
08/02/12 - Diseñan un modelo para medir la calidad de vida de familias con miembros con discapacidad
intelectual (El Economista)
10/02/12 - El comisario Barnier visita la ONCE para conocer su modelo de empleo para personas con
discapacidad (El Economista)
09/02/12 - Proyectan una plataforma web para mejorar el empleo de personas con discapacidad en el
comercio (El Economista)
20/02/12 - Contratación temporal de discapacitados creció un 17,2 % en Baleares en 2011 (ABC)
20/02/12 - Las entidades de Fundación ONCE expertas en empleo obtienen la calificación de agencia de
colocación (El Economista)
21/02/12 - Seis de cada diez parados con discapacidad realizan formación (20 Minutos)
22/02/12 - La Rioja, en la red para mejorar la vida de los discapacitados del mundo rural (El Correo)
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Visibilització
Trobada de Malalties Rares i Discapacitats. Colpidora entrevista a una lluitadora per als drets per al col·lectiu de
discapacitats.
07/02/12 - Ignacio Tremino y Francisco Vanó visitan la Fundación del Lesionado Medular (El Economista)
09/02/12 - Menorca acoge el I Encuentro de Enfermedades Raras y Discapacidad (El Economista)
14/02/12 - «¡Si me viera los defectos, no saldría de casa!» (El Periódico)
13/02/12 - La ONCE agradece a la radio el papel que desempeña entre las personas ciegas (La Información)
15/02/12 - Las agendas hechas por murcianos con discapacidad triunfan en la feria más importante del
regalo publicitario en Madrid (El Economista)

Observatori per la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona
CONTACTE
Edifici del Rectorat
Despatx A/2028
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) – Barcelona
Telèfon: +34 93 581 29 29
E-mail: observatori.igualtat@uab.es
Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i de 14:30h a 16:30h. Durant el mes de juliol, de 9:00h a 15:00h.
EQUIP
María José Recoder Sellarés, Comissionada per a les Polítiques d’Igualtat
Carolina Gala Durán, Directora de l’Observatori per a la Igualtat
Laura Duarte Campderrós, Tècnica d’Igualtat
Anna Mas Casadesús, Becària de col·laboració
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