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S’aprova la normativa sobre representació equilibrada i
l’Observatori
El passat 25 d'abril de 2012 el Consell de Govern va aprovar la Normativa de la
Universitat Autònoma de Barcelona en matèria de representació equilibrada de
dones i homes i sobre l'Observatori per a la Igualtat. [+]

Inauguració del projecte MISEAL - ALFA III
La Universitat Autònoma de Barcelona, representada per l'Observatori per a la
Igualtat, ha participat a la reunió inaugural del projecte MISEAL (Mesures per a
la Inclusió Social i l'Equitat a Institucions d'Educació Superior a Amèrica Llatina),
inclòs en la tercera edició del programa global de la Unió Europea de cooperació
entre institucions d'educació superior d'Europa i Amèrica Llatina, l'ALFA-III. [+]
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II Congreso Interdisciplinario sobre Género y Sociedad: "Lo personal es político",
organitzat pel Programa Interdisciplinario de Estudios de Mujer y Génro de la
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). El congrés se celebrarà del 22 al
24 de maig de 2012, a Córdoba (Argentina).
X Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación, organitzada per la
Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) i la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC). L'esdeveniment se celebrarà del 23 al 25 de maig de 2012, a L'Havana
(Cuba).
Conferència "El empoderamiento de las mujeres a través de la comunicación
pública" dins la 'V Edición del Curso Especialista en Igualdad: Intervención
Social desde la Perspectiva de Género', organitzada per la Facultat de Ciències
Socials de la Universidad Castilla-La Mancha de Talavera de la Reina. L'acte
tindrà lloc el 24 de maig de 2012, a Talavera de la Reina.

Contacte:
observatori.igualtat@uab.es

Commemoració dels 10 anys de la Diplomatura de Postgrau de Polítiques de
Gènere i Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona, que compta amb el
suport de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. L'acte se
celebrarà el 24 de maig de 2012, a Barcelona.
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Conferència "Análisis del contenido de los medios de comunicación desde la perspectiva de género" dins la 'V
Edición del Curso Especialista en Igualdad: Intervención Social desde la Perspectiva de Género', organitzada per
la Facultat de Ciències Socials de la Universidad Castilla-La Mancha de Talavera de la Reina. L'acte tindrà lloc
el 25 de maig de 2012, a Talavera de la Reina.
"9º Encuentro de Hombres y Mujeres para la Igualdad, El encuentro con las sombras: Una mirada interna al lugar
donde viven las contradicciones entre mi idea de igualdad y los impulsos inconscientes", organitzat per
l'Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE). L'encontre se celebrarà del 25 al 27 de maig de
2012, a Fuente de Piedra (Màlaga).
Encontre d'ntercanvi científic "Filosofía en acto y práctica: Un encuentro para hablar en lengua materna" a cura
de la Dra. Chiara Zamboni i la Dra. Anna Maria Piussi de la Università di Verona. L'activitat se celebrarà del 25 al
27 de maig de 2012, a Verona (Itàlia).
Segona Jornada Casa de la Dona de Xirivella: "Educar para avanzar en igualdad", organitzada per Casa de la
Dona i l'Ajuntament de Xirivella. L'activitat es realitzarà el 27 de maig de 2012, a Xirivella ? València.
Jornades internacionals "Redes y movimientos feministas del norte y del sur en el tratamiento de los derechos
humanos de las mujeres", organitzades per Haurralde Fundazoia en col·laboració amb organitzacions feministes
del Sud (Àfrica, Amèrica Llatina i Carib) i associacions locals d'Euskadi. Les jornades se celebraran els dies 28 i
29 de maig de 2012, a Donostia.
"Converses de dones sobre salut: Crisi i salut mental", organitzada per Xarxa de Dones per la Salut amb el
suport de l'Institut Català de les Dones. L'activitat tindrà lloc el 30 de maig de 2012, a Barcelona.
Jornada "Dones: Teixint lligams, teixint salut", organitzada per l'Associació Lika. La jornada tindrà lloc el 30 de
maig de 2012, a Lleida.
Rita Marzoa entrevista a Teresa Forcades dins el Cicle d'entrevistes "Veus de Dones", organitzat per l'Institut
Català de les Dones. L'esdeveniment tindrà lloc el dia 31 de maig de 2012, a Barcelona.
Conferència "Com encarar la infertilitat al segle XXI", organitzada la Regidoria de Salut i Espai d'Equitat de
l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La conferència se celebrarà el 31 de maig de 2012, a Vilanova i la Geltrú.
Seminari internacional "Las trabajadoras del servicio doméstico en la economía globalizada", organitzat pel
Departament de Sociologia de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universidad Autónoma de Madrid. El
seminari se celebrarà els dies 31 de maig i 1 de juny de 2012, a Madrid.
"2º Coloquio Internacional de Teoría Literaria: Prototipos, cuerpo, género y escritura", organitzat pel Centro de
Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara (Mèxic). El col·loqui se celebrarà els dies 7 i 8 de juny de
2012, a Morelia (Mèxic).
"IV Fòrum Mediterrani de Dones Empresàries i Missió Internacional d'Empresàries Catalanes a Alger", organitzat
per Associació de Federacions i Associacions d'Empresàries del Mediterrani (AFAEMME), Associació de
Cambres de Comerç i Industria del Mediterrani (ASCAME), Associació Catalana d'Empresàries i Executives
(ACEE) i Associació d'Empresàries d'Algèria (SEVE). El fòrum se celebrarà els dies 18 i 19 de juny de 2012, a
Barcelona.

DISCAPACITAT
Entrega de medalles al mèrit del treball als treballadors del Grupo Fundosa, atorgades per Fundación ONCE.
L'esdeveniment tindrà lloc el 23 de maig de 2012, a Madrid.
"VIII Conferencia Barcelona-Pittsburgh: La demencia hoy por hoy", organitzada per la Fundace ACE. Barcelona
Alzheimer Treatment & Research Center i Alzheimer Research Center de la University of Pittsburgh. L'activitat se
celebrarà del 23 al 25 de maig de 2012, a Barcelona.
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"5º Congreso Mundial de Salud Mental y Sordera: Un encuentro hacia el bienestar", organitzat per la Facultat de
Psicologia de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Mèxic). El congrés se celebrarà del 23 al 25 de maig de
2012, a Monterrey (Mèxic).
"X Congreso LARES: El arte de cuidar", organitzat per LARES, la Federación de Residencias y Servicios de
Atención a los Mayores. El congrés se celebrarà del 23 al 25 de maig de 2012, a Saragossa.
Conferència "Cities for All Helsinki" (Ciutats per Tots), emmarcada dins el programa oficial "Hèlsinki 2012 Capital
Mundial del Disseny" i organitzada per Design for All Europe (EIDD), The Finnish Association of Industrial
Designers (TKO), Karanttia oy Perusturva, Hahmo Design i The Finnish Federation of the Hard of Hearing. La
conferència se celebrarà el 24 de maig de 2012, a Hèlsinki (Finlàndia).
1st International Congress on Family-centered Early Intervention for Children who are Deaf or Hard of Hearing (I
Congés Internacional sobre la Intervenció Primerenca centrada en la Família per a nens sords o amb discapacitat
auditiva), organitzat per l'Hospital St. John of God - Institute of Neurology and of Senses and Languages de
Seilerstätte (Àustria). El congrés se celebrarà del 30 de maig a l'1 de juny de 2012, a Bad Ischl (Àustria).
Conferència "Estrategia Europea de Discapacidad: Una década para la inclusión en la UE", organitzada pel
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). La conferència es realitzarà el 31
de maig de 2012, a Madrid.
"I Congreso Estatal de Mujeres Sordas", organitzat per Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE),
Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid (FeSorCam) i Centro Altotorre de Personas Sordas
de Madrid. L'esdeveniment se celebrarà de l'1 al 3 de juny de 2012, a Madrid.
Universal Design Conference 2012 "Public space: Inspire, Challenge, and Empower"(Conferència de Disseny
Universal 2012 "Espai públic: Inspira, Desafia i Dóna forces"), organitza el Delta Centre - Centre nacional de
recursos per la participació i accessibilitat per les persones amb discapacitat de Noruega. La conferència se
celebrarà de l’11 al 13 de juny de 2012, a Oslo (Noruega).

Cursos i tallers
GÈNERE
Curs semipresencial "Diseño de proyectos desde una perspectiva de género", organitzat per Consultoría Social
Almanara. El curs (60h, 1 mes), començarà el 28 de maig de 2012.
Curs on-line "Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en el ámbito jurídico", organitzat per la 'Escuela
Virtual de Igualdad' de l'Instituto de la Mujer. El curs (65 hores) se celebrarà durant el juny de 2012.
Diversos cursos on-line de formació en polítiques de gènere, organitzats pel Centre d'Investigació d'Economia i
Societat (CIES). Els cursos (de 30 hores en 8 setmanes, o de 60 hores en 16 setmanes) es realitzaran en
diverses edicions, amb les dates d'inici següents: 1 de juny, 1 de setembre, 15 d'octubre, 1 de novembre i 15 de
novembre de 2012.
Curs semipresencial "Metodologia quantitativa i anàlisi de l'ús de les fonts de dades secundàries des de la
perspectiva de gènere", organitzat per SIMReF (Seminari Interdisciplinar de Metodologia de Recerca Feminista).
El curs es realitzarà durant els dies 4 i 5 de juny de 2012, a Barcelona.
Curs semipresencial interuniversitari "Metodologia quantitativa i anàlisi de fonts de dades secundàries de la
perspectiva de gènere", organitzat pel Seminari Interdisciplinar de Metodologia en Recerca Feminista (Simref)
(URV, UB, UPV-EHU, UAB). El curs se celebrarà els dies 11 i 12 de juny de 2012, a Barcelona.
Curs d'estiu "La situació de la dona davant la crisi econòmica", organitzat per la Universitat Pompeu Fabra. El
curs es realitzarà del 2 al 13 de juliol de 2012, a Barcelona.
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Curs d'estiu "Dones, Migració i Intervenció Social: Eines per a una Pràctica Política", organitzat per UdGFormació
(Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació). El curs se celebrarà del 3 al 5 de juliol de 2012, a
Girona.
Curs "Claus per entendre el segle XXI: reptes de futur des de la perspectiva de gènere", organitzat per la
Universitat d'Estiu de les Dones (Universitat de Barcelona i Centre d'Informació i Recursos per a les Dones de
l'Ajuntament de Cornellà). El curs se celebrarà del 9 al 13 de juliol de 2012, a Cornellà.
Curs "La dona a les cultures mediterrànies: del mite al blogger", organitzat per la Universitat d'Estiu de les Dones
(Universitat de Barcelona i Centre d'Informació i Recursos per a les Dones de l'Ajuntament de Cornellà). El curs
se celebrarà del 9 al 13 de juliol de 2012, a Cornellà.
Curs "Representació de la dona als mitjans de comunicació", organitzat per la Universitat d'Estiu de les Dones
(Universitat de Barcelona i Centre d'Informació i Recursos per a les Dones de l'Ajuntament de Cornellà). El curs
se celebrarà del 9 al 13 de juliol de 2012, a Cornellà.
Curs "Trenquem estereotips: noves mirades de la dona àrab i oriental a través del cinema", organitzat per la
Universitat d'Estiu de les Dones (Universitat de Barcelona i Centre d'Informació i Recursos per a les Dones de
l'Ajuntament de Cornellà). El curs se celebrarà del 9 al 13 de juliol de 2012, a Cornellà.
"IV Curso Género y Políticas Públicas", organitzat per la Universidad Internacional del Mar (Universidad de
Murcia). El curs se celebrarà del 17 al 20 de juliol de 2012, a Cehegín (Múrcia).
Curs d'estiu "Comunicación, cultura y violencia de género", organitzat per Universitat d'Estiu Rafael Altamira
(Universitat d'Alacant). El curs se celebrarà els dies 23 i 24 de juliol de 2012, a La Nucia (Alacant).
Curs d'estiu "Sociedad y escuela democràtica: Coeducación para la igualdad, la salud y la paz", organitzat per
Universitat d'Estiu Rafael Altamira (Universitat d'Alacant). El curs se celebrarà del 23 al 27 de juliol de 2012, a
Villena (Alacant).

DISCAPACITAT
Curs "Vetllador/a escolar: curs bàsic d'Educació Especial", organitzat per la Fundació Pere Tarrés. El curs (40
hores - 8 sessions, 1 mesos) començarà el 26 de maig de 2012, a Barcelona.
Curs on-line "Síndrome d'Asperger: inclusió educativa", organitzat per la Fundació Pere Tarrés. El curs (15 hores,
1 mesos) començarà el 30 de maig de 2012, a Barcelona.
"III Curso de Guías de Turismo Adaptado a personas con discapacidad", organitzat per Viajar con Discapacidad.
El curs es realitzarà del 30 de maig a l'1 de juny de 2012, a Barcelona.
Curs on-line "Resolución de Conflictos I: Discapacidad Intelectual", organitzat per Atelfor. El curs (40 hores), es
realitzarà de l'11 al 28 de juny de 2012.
"VII Campamento Estatal de la Juventud Sorda: Asterix y Obelix descubren la lengua de signos", organitzat per la
Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (FEXAS). L'activitat es realitzarà del 30 de juny al 6
de juliol de 2012, a Valencia de Alcántara ? Càceres.
Curs d'estiu "Itinerarios laborales y planificación centrada en la persona. El acceso a la vida adulta en personas
con discapacidad", organitzat per l'Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de
Salamanca. El curs se celebrarà del 2 al 6 de juliol de 2012, a Salamanca.
"Semana de Respiro Familiar 2012, Colonias de Verano", organitzades per la Federación ASEM (Federación
Española de Enfermedades Neuromusculares). L'activitat es realitzarà del 8 al 15 de juliol de 2012, a Vilanova
de Sau (Barcelona).
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Curs d'estiu intensiu de llengua de signes, organitzat per l'Asociación de personas sordas de Navarra (ASORNA).
El curs (1 mes), començarà el 16 de juliol de 2012, a Pamplona.
Curs "Envejecimiento activo y Discapacidad. Claves para un servicio de calidad", organitzat per la Universidad
Internacional del Mar (Universidad de Murcia). El curs se celebrarà del 25 al 27 de juliol de 2012, a Águilas
(Múrcia).

Premis, beques i convocatòries
GÈNERE
"Beca 8 de març" de recerca de la memòria històrica de les dones a Girona, convocada per l'ajuntament de
Girona. Es poden presentar propostes fins al 31 de maig de 2012.
Crida de comunicacions per la revista 'Sex Roles: A Journal of Research' amb el títol "Social roles of men and
women in Spain: Emerging issues and implications for international research" (Rols socials dels homes i dones
d'Espanya: Qüestions emergents i implicacions per la recerca internacional"). Es poden presentar propostes fins
l'1 de juny de 2012.
Crida de comunicacions per a la publicació 'Lectora: revista de dones i textualitat', coordinada pel Centre Dona i
Literatura (UB) i la Universitat de Barcelona, amb la proposta de tema: "Carme Riera: el subjecte de la seducció".
Es poden presentar treballs fins a l'1 de juny de 2012.
Crida per la III edició de l'Escola Feminista d'Estiu, organitzada per Xarxa Feminista, i que se celebrarà els dies 2
i 3 de juny de 2012.
Crida de comunicacions per al "Cartographies of the Body Workshop" (Congrés sobre Cartografies del Cos),
organitzat pel Consejo Superior de Invesigaciones Científicas (CSIC). Es poden presentar propostes fins al 15
de juny de 2012; el congrés se celebrarà del 22 al 24 d'octubre de 2012, a Madrid.
VIa edició del premi "Cortometrajes por la Igualdad", convocat per l'Associació per la Coeducació amb la
col·laboració, entre d'altres, de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València. Es poden presentar
propostes fins al 15 de juny de 2012.
"IV Concurso Magistralia de Creación Musical para Mujeres" (2.500€), organitzat per la Fundación Magistralia
amb la col·laboració del Fondo Social Europeo, l'Instituto de la Mujer i el suport de WIMUST (Women in Music
Uniting Strategies For Talent). Es poden presentar propostes fins al 30 de juny de 2012.
Crida de comunicacions per al "9º Congreso estatal Isonomía sobre igualdad entre mujeres y hombres:
Emprendimiento con perspectiva de género en la economía social", organitzat per la Fundación Isonomía de la
Universitat Jaume I. Es poden presentar propostes fins al 2 de juliol de 2012; el congrés se celebrarà els dies 6
i 7 de setembre de 2012, a Castelló de la Plana.
Crida de comunicacions per al nº 20 de la revista Feminismo/s, que té per títol: "La Diosa y el poder de las
mujeres. Reflexiones sobre la espiritualidad femenina del siglo XXI", organitzat pel Centre d'Estudis sobre la
Dona de la Universitat d'Alacant. Es poden presentar propostes fins al 17 de juliol de 2012.
"XVI Certamen de Narrativa, Premio María de Maetzu", convocat per l'Asamblea de Mujeres de Estella-Lizarra.
Es poden presentar propostes fins al 31 de juliol de 2012.

DISCAPACITAT
"V Certamen Literario Rosetta" (foment de la creativitat per a persones dins l'espectre autista), organitzat per
l'associació Argadini, la Fundación Orange, la Fundación Seur, la Fundación ONCE, Mobilepoint i la Fundación
Inquietudes, amb la col·laboració de la Universidad Complutense de Madrid y Promescena. Es poden presentar
propostes fins al 25 de maig de 2012.
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VI Premi Vodafone a la innovació en telecomunicacions. Es poden presentar propostes fins al 30 de maig de
2012.
IV Convocatòria nacional d'ajudes Fundación Mapfre a la formació dirigida a estudiantes amb discapacitat. Les
inscripcions es poden realitzar fins al 15 de juny de 2012.

Exposicions, mostres, cicles, festivals i fires
GÈNERE
Exposició "No ma", a càrrec de la fotògrafa Laura Cuch i emmarcada al cicle de xerrades-col·loqui "Noves formes
d'exercir la maternitat i l'opció de no ser mare", organitzat pel Centre d'Informació i Recursos per a les Dones
(CIRD) de l'Ajuntament de Barcelona. L'exposició es podrà veure del 21 de maig al 8 de juny de 2012, a
Barcelona.
Projecció-debat documentals "Em dic Llibertat" i "No s'accepten propines", organitzada per l'Espai Francesca
Bonnemaison. L'esdeveniment se celebrarà el 23 de maig de 2012, a Barcelona.
Visita guiada per Lleida titulada "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 30 de maig de 2012, a Lleida.
20a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, organitzada per l'associació cultural cinematogràfica
Drac Màgic. La mostra se celebrarà del 7 al 17 de juny de 2012, a Barcelona.
"Cabalgata poética" (amb Nuria de Espinosa, Mercè Martorell, Yolanda Juan Sanmartín, Marcelo Bailone i
Magda Jardí), organitzada per Mujeres Creativas del Vallès amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
L'esdeveniment tindrà lloc el 8 de juny de 2012, a Rubí.
Jornada de portes obertes: Inauguració nova seu de Ca la Dona (amb el suport de l'Institut Català de les Dones).
L'esdeveniment se celebrarà el 16 de juny de 2012, a Barcelona.
Projecció del "Noticiero InterCultural: Un futuro de cuidado" dins el cicle de cine i col·loquis "Hablemos de
hombres: ¿y tú qué dices...?", organitzat pel col·lectiu Stop Machismo. L'esdeveniment tindrà lloc el 18 de juny
de 2012, a Madrid.

DISCAPACITAT
VII edició de l'exposició "DiCapacidad", organitzada pel Grupo SIFU. L'exposició es podrà visitar del 21 de maig
al 2 de juny de 2012, a Sevilla.
"I Encuentro de Senderismo de la Comunidad Sorda de Euskal Herria", organitzat per la Federación Vasca de
Asociaciones de Personas Sordas. L'activitat es durà a terme el 26 de maig de 2012, a Amurrio (Àlaba).
Exposició de la XI edició del concurs fotogràfic "Un mundo para todos, superación de las discapacidades",
organitzat per la Fundación ONCE. La mostra es podrà veure fins al 27 de maig de 2012, a Donostia.
2a Fira disCapacitat i Treball de Barcelona, organitzada per Fira Barcelona i DisJob amb col·laboració de
diverses entitats públiques. La fira se celebrarà els dies 30 i 31 de maig de 2012, a Barcelona.

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.

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

UNIVERSITAT I IGUALTAT
La Universidad Politécnica de Madrid firma un conveni amb l’ONCE per promoure i facilitar l’accés de les
persones amb discapacita a la cultura i el coneixement. La Universidad CEU-San Pablo celebra un congrés per
promoure l’intercanvi de coneixements sobre la promoció de les capacitats amb persones amb discapacitat.
.
13/04/12 - La Politécnica de Madrid, más accesible a las personas con discapacidad (La Información)
19/04/12 - La Universidad CEU-San Pablo acoge desde hoy el V Congreso Internacional 'Paradojas de la
Discapacidad' (El Economista)

GÈNERE
Violència de gènere. Maltractament i assetjament sexual i per raó de sexe
Maltractament
Continuen les xifres sobre violència de gènere. El nou govern fa importants retallades en temes diversos pel
que fa la violència de gènere. “Dar la lata”, una campanya per no oblidar.
02/04/12 - El 80% de las mujeres asesinadas hasta marzo vivía con su homicida (Diario de Navarra)
06/04/12 - Medio centenar de víctimas de violencia de género llevan escolta en Euskadi y casi 200 portan
teléfono de emergencia (La Información)
13/04/12 - Solo se condena a 6 de cada 10 juzgados por violencia de género (ABC)
15/04/12 - Doce mujeres muertas en España en 2012 (ABC)
17/04/12 - El gobierno elimina el programa de reeducación de maltratadores (El Economista)
17/04/12 - El Gobierno reduce un 71% el presupuesto para campañas contra la violencia de género (Público)
17/04/12 - PSOE-A muestra su "repulsa" por el crimen en Estepa y reclama "unidad" para combatir la
violencia de género (El Economista)
17/04/12 - El PSOE acusa al Gobierno de ser «peligroso» para las mujeres (ABC)
21/04/12 - Nicaragua pide ayuda internacional para aplicar la ley de violencia de género (Qué!)
30/04/12 - 'Dar la lata' contra la violencia de género, una campaña para no olvidar (El Mundo)

Assetjament sexual i per raó del sexe
La polèmica sobre el sexisme lingüístic continua portant cua. Les diferents dificultats i facetes de la
discriminació vers les dones a diversos llocs del món (Egipte, Nepal, Índia, Aràbia Saudí). Berlusconi torna a
emetre polèmiques declaracions respecte les dones.
03/04/12 - La dificultad de ser mujer en Nepal (El Correo)
06/04/12 - Sexismo lingüístico: de la punta del iceberg al glaciar (El País)
06/04/12 - Arabia Saudí no enviará mujeres a Londres (El Mundo)
09/04/12 - La transición egipcia aparta a las mujeres (La Razón)
11/04/12 - La India es el 4º país más peligroso para nacer mujer (La Vanguardia)
14/04/12 - Moncho Ferrer: «El cambio de la mujer en India es imparable» / Moncho Ferrer (ABC)
20/04/12 - Berlusconi: «Ya sabéis, las mujeres son por naturaleza exhibicionistas» (La Voz de Galicia)
30/04/12 - Si eres una mujer atractiva, no incluyas tu foto en el currículum (El Mundo)
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Conciliació vida laboral i familiar
Les declaracions de Ruiz-Gallardón sobre la maternitat i el que feia una dona, dona, també continuen
ressonant. A Galicia els fills no nascuts podran computar com un fill en matèria d’ajuts. Sobre l’avortament en la
seguretat social.
03/04/12 - Una mujer , mujer (El Mundo)
19/04/12 - El no nacido computará como un hijo más en las ayudas en materia de vivienda (El País)
30/04/12 - Sanidad: ´El aborto es una prestación garantizada´ (El Mercantil Valenciano)

Discriminació en el treball. Discriminació laboral i segregació ocupacional
Les dones continuen sortint les més mal parades de la crisi i les retallades. Les dones directives encara
continuen sent minoria. Dones en professions masculinitzades: futbol, exèrcit, serveis secrets.
01/04/12 - La reforma laboral y su incidencia en la igualdad de la mujer (Público)
07/04/12 - Mujeres en pie de guerra (El Mundo)
10/04/12 - Helena Morrissey, la mujer que quiere acabar con el machismo de la City (Expansión)
11/04/12 - Un muro de corbatas ante la mujer directiva (El País)
15/04/12 - Mujeres con bastón de mando en el fútbol (Diario de León)
20/04/12 - Carme Riera: "La literatura femenina es tan buena o mala como la masculina" (ABC)
21/04/12 - El 70% de les empleades de la llar no passen a la nova llei (El Periódico)
24/04/12 - Bachelet preocupada por el bajo nivel de participación de mujeres en la resolución de la crisis (Qué!)
27/04/12 - La diferencia que harían las mujeres en el Servicio Secreto (BBC)

Desigualtat per raó de gènere
Destacable article sobre les “dones neuròtiques”. Dones i salut: estrès i cor, ronyons. Augment de les dones
xineses que s’occidentalitzen els ulls.
06/04/12 - La mayoría de las mujeres en diálisis tiene problemas sexuales (El Mundo)
08/04/12 - Las mujeres chinas cambian de mirada (La Razón)
10/04/12 - Las mujeres tienen más fantasías sexuales en sus periodos fértiles (El Mundo)
14/04/12 - Neuróticas fuera del armario (La Razón)
21/04/12 - Más de 100.000 mujeres que superaron un cáncer de mama siguen sin reconstruirse el pecho (20
Minutos)
24/04/12 - El estrés emocional afecta el corazón de las mujeres más que el de los hombres (La Razón)

Accions i polítiques per a la igualtat
Obama posa en agenda electoral les polítiques a favor de les dones. Preocupació i indignació per les retallades
en matèria de polítiques d’igualtat del nou govern.
06/04/12 - Obama defiende en tono electoral sus políticas en favor de las mujeres (ABC)
13/04/12 - El Observatorio contra la Violencia de Genero, preocupado por los recortes (ABC)
18/04/12 - La Comisión de Igualdad, bandera de Zapatero, en peligro de extinción (ABC)
18/04/12 - Mujeres Progresistas rechaza el cierre de las oficinas de Red Mujer Empleo (ABC)
25/04/12 - Instituto de la Mujer apuesta por avanzar en igualdad en la Administración (El Correo)
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Visibilització. Visibilització del sexisme, sensibilització i creació d'un estat d'opinió
Premis L’Oréal a dones investigadores. Les dones més influents del 2012. Condecorada l’expresidenta xilena
Michelle Bachelet.
03/04/12 - L'Oréal reconoce la labor de cinco investigadoras (El Economista)
09/04/12 - «La mujer no ha conseguido la igualdad» / Juana Vázquez (Hoy)
10/04/12 - Las mujeres de la Roma antigua impulsaron los microcréditos (Tendencias21)
18/04/12 - Las mujeres más influyentes de 2012 (El Mundo)
24/04/12 - ´Las mujeres de Colombia transformamos el sufrimiento en esperanza´ / Gloria Amparo Suárez (El
Mercantil Valenciano)
23/04/12 - La Carrera de la Mujer luchará contra el cáncer con récord de 21.000 atletas (El Correo)
25/04/12 - Expresidenta chilena Michelle Bachelet condecorada en Argentina (ABC)
25/04/12 - Mujeres para el Diálogo y Educación premia a María Dueñas, la Aecid
d y Efeagro (ABC)

DISCAPACITAT
Accessibilitat
Obres de teatre interpretades per persones amb discapacitat. La lectura continuada del Quixot es farà accessible
a persones sordes. La Festa Major de Gràcia d’enguany estarà adaptada.
01/04/12 - Unas 300 personas con parálisis cerebral mejorarán su comunicación gracias al concurso
#Aspacenet (El Economista)
11/04/12 - Deporte y desafío impulsa dos nuevos cursos de golf dirigidos a personas con discapacidad (El
Economista)
12/04/12 - Una veintena de niños discapacitados participarán este domingo en el musical de Peter Pan en
Valencia (20 Minutos)
16/04/12 - Una obra de Molière interpretada por personas con discapacidad llega al Teatro del Mercado (20
Minutos)
20/04/12 - La lectura continuada del Quijote será accesible a personas sordas con prótesis auditivas (La
Información)
23/04/12 - Los lectores ciegos se decantan por "El prisionero del cielo" y "El tiempo entre costuras" (El
Economista)
26/04/12 - La ONCE presenta en Alicante el programa 'Mekanta' para que niños con y sin discapacidad visual
aprendan mecanografía (La Información)
30/04/12 - La Fiesta Mayor de Gràcia se adaptará a personas con discapacidad (ABC)

Discriminació
Persones amb discapacitats i col·lectius protesten per les retallades del govern en matèria de discapacitat.
Professors torturen un nen discapacitat als EEUU. La ONU preocupada per les suposades esterilitzacions de
discapacitats al Perú.
01/04/12 - Los discapacitados, en contra de 'autolicencias exprés' para abrir comercios (ABC)
03/04/12 - La asociaciones de discapacidad se rebelan contra el recorte a la Ley de la Dependencia (El
Comercio)
12/04/12 - Aumenta un 20% el número de consultas por discriminación de personas con discapacidad (El
Economista)
18/04/12 - Un vídeo muestra cómo un joven discapacitado fue torturado en su escuela (El Mundo)
20/04/12 - Rouco Varela cree que los diagnósticos prenatales impiden nacer a muchos discapacitados (20 Min)
23/04/12 - Cae una red de tráfico de discapacitados (La Razón)
24/04/12 - Perú niega que se esterilice a discapacitados mentales (ABC)
27/04/12 - Peligran las entidades de inserción de discapacitados (El Periódico)
30/04/12 - Uno de cada tres discapacitados perderá su empleo por los recortes (El País)
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Accions i polítiques per a la igualtat
CERMI repassa la llei d’integració de persones amb discapacitat. S’anuncien noves propostes legislatives sobre
discapacitat que harmonitzin la normativa. Es presenta la xarxa europea de responsabilitat social empresarial i
discapacitat.
01/04/12 - El periódico "CERMI.es Semanal" analiza el desarrollo de la ley de integración de personas con
discapacidad en su 30 aniversario (El Economista)
03/04/12 - La ley de Dependencia se lleva el 61% del presupuesto de Sanidad (El Mundo)
03/04/12 - El nivel mínimo para la dependencia aumenta un 18,7% (La Información)
09/04/12 - Ana Mato anuncia una Ley de Discapacidad que armonice toda la normativa (20 Minutos)
14/04/12 - El gobierno prepara un convenio especial de seguridad social para personas con discapacidad (El
Economista)
16/04/12 - La fiscalía y el CERMI promoverán la aplicación de la convención de la ONU en la justicia (El
Economista)
21/04/12 - El Gobierno buscará armonizar las leyes a favor de las personas con discapacidad (ABC)
19/04/12 - Rouco reclama juzgados especializados en discapacidad (ABC)
23/04/12 - Presentada la red europea de responsabilidad social empresarial y discapacidad (El Economista)
27/04/12 - Feaps pide discriminación positiva en el empleo para las personas con discapacidad intelectual (La
Información)

Visibilització
Creixen els casos d’autisme. Entrega de reconeixements varis. Actes de promoció i concursos per sensibilitzar
sobre la discapacitat i fomentar la participació social.
02/04/12 - El autismo ya no es invisible en las aulas (Público)
06/04/12 - Una joven con discapacidad crea una web especializada en espasticidad (El Economista)
12/04/12 - IU concede el premio "Emeterio García" a Asociación Discapacitados Físicos (ABC)
13/04/12 - Feaps celebra desde hoy en Madrid las IX Jornadas de Ocio (El Economista)
17/04/12 - Feaps Madrid entrega hoy sus cuatro primeras certificaciones de calidad (El Economista)
24/04/12 - Down España y Divina Pastora seguros fomentarán juntos la lectura fácil (La Información)
24/04/12 - El concurso "Soy CAPAZcitado" incluirá un premio de CERMI Cantabria (ABC)
28/04/12 - Gemma supera su discapacidad (Deia)
30/04/12 - Vía libre participa en la feria multisectorial expo ordes 2012 (La Información)

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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