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ACTA DE CONDOL PER VIOLÈNCIA
MASCLISTA A LA CIUTAT DE REUS

SEGONA QUINZENA (GENER 2019)

La violència contra les dones és una de les més degradants
violacions de Drets Humans i continua augmentant a nivell global. No
respecta fronteres, cultures ni nivells econòmics. És present en
èpoques de conflicte i en temps de pau, en la llar, en la feina i en el
carrer. Des del Consell Consultiu de les Dones rebutgem l'assassinat, a
mans de la seva parella, de Kelly el passat 30 de gener a la ciutat de
Reus. i condemnen aquest cas que eleva a 11 la xifra de dones
assassinades en el que portem de 2019.

11 DE FEBRER DIA INTERNACIONAL
DE LA DONA I LA NENA EN LA CIÈNCIA
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En l'actualitat, les dones i nenes troben molts obstacles,, que
dificulten la seva presència en el mon de la ciència. Aquestes
desigualtats són patents tant a l'hora d'escollir els estudis i
durant l'estudi de carreres amb caràcter científic i tecnològic, i
tenen com a origern la socialització, educació i estereotips de
gènere que rebem des de, fins i tot, abans de nàixer
Per exemple, l’àmbit de l’enginyeria està molt masculinitzat,
només un 24% de les persones estudiants de grau d’aquest
àmbit són dones, mentre que el pes de les noies sobre el total
de la matrícula de grau és d’un 60%. Amb l'objectiu d'assolir
l'accés i la plena participació equitativa de les dones i les nenes
en la ciència, el pròxim dia 11 de febrer es commemora el Dia
Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència.
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DIBUIXANT EL GÈNERE

https://www.youtube.com/watch?v=Ij1-eNabIzM&t=195s
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Continuem amb els recursos visuals amb perspectiva de
gènere, el capítol 2 trobareu com influeix la biologia i la
cultura en la nostra identitat.
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L'entitat, que fins ara actuava amb el nom de Grup de Dones del
Món Rural, ha aconseguit constituir-se oficialment com a
associació. Es tracta d'una agrupació sense ànim de lucre,
apolítica i no vinculada a cap sindicat. Segons la Generalitat, el
20% de les dones es dediquen professionalment al sector
primari a Catalunya, i a més aporten una gran millora
econòmica, social i cultural a les zones rurals d'arreu del món.
Els principals objectius d'aquesta nova organització són donar
visibilitat a la feina de les dones del món rural, defensar els
seus interessos i necessitats, crear sinergies i millorar la igualtat
d'oportunitats en el sector amb la possibilitat de poder arribar a
l'administració.

PRIMERA QUINZENA (FEBRER 2019)

NEIX L'ASSOCIACIÓ DE
DONES AL MÓN RURAL DE CATALUNYA

En l'últim any s'ha incorporat al sector agrari 114 dones joves,
però el 54,8% del total de les treballadores en zones rurals es
troben a l'atur. Un dels estigmes que han de combatre aquestes
dones és el de la seva invisibilitat. Moltes de les que treballen
avui en el món rural resten amagades darrere dels homes que
són els que conreen el camp (i, per tant cotitzen), mentre que ells
es queden cuidant la llar o l'hort.

DIBUIXANT EL GÈNERE
Tercera part dels recursos visuals amb perspectiva de gènere, el
capítol 3 ens informa de les diferènciesi desigualtats entre
homes i dones.
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https://www.youtube.com/watch?v=oAr_2V1JH0M

