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COM COL·LEGIAR-SE

PROGRAMA DE L'ACTE D'ENTREGA DEL PREMI CATALUNYA DE SOCIOLOGIA A MARINA SUBIRATS
El dia 9 de juny

El proper dia 9 de juny tindrà lloc l'acte d'entrega de la segona edició del Premi Catalunya de Sociologia a la Doctora
Marina Subirats, en reconeixement a la seva trajectòria científica i professional. Ja podeu consultar el programa de
l'acte.

EL COL·LEGI
LA PROFESSIÓ
BORSA DE TREBALL
FORMACIÓ

L'acte serà conduït per l'escriptora Gemma Lienas, i comptarà amb la

BEQUES I AJUTS

presència del conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Honorable

DOCUMENTS

Sr. Ferran Mascarell; la Sra. Anna Parés, degana del Col·legi de Politòlegs i

HEMEROTECA

Sociòlegs de Catalunya; el Dr. Salvador Giner, president de l'Institut

AGENDA

d'Estudis Catalans i el Dr. Josep Maria Rotger, president de l'Associació

NOTÍCIES

Catalana de Sociologia, a més de la presència de la pròpia guardonada, qui

Notícies del Col·legi

dirigirà unes paraules al públic, i de la intervenció d'altres professionals de la

Notícies externes

Sociologia.

SERVEIS
PUBLICACIONS

L'acte recollirà també unes paraules en record del company Enric Renau, que

ENLLAÇOS

ens va deixar recentment.

TAULELL D'ANUNCIS
CONTACTA

El premi es lliurarà el dia 9 de juny, a les set del vespre, a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans. Un cop finalitzat l’acte, se
servirà un sopar fred al jardí Mercè Rodoreda (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

Podeu formalitzar la vostra inscripció fins al dilluns dia 6 de juny, al següent enllaç.

L'INFOCOLPIS

No s’admetrà cap assistent sense la confirmació de la inscripció.
Envia'ns el teu correu electrònic si
vols rebre el butlletí del Col·legi.

ENLLAÇ D'INTERÈS

El teu correu electrònic
Enviar

INVITACIÓ

FITXER ADJUNT

RECOMANEM

PROGRAMA DE L'ACTE

EINES PRÀCTIQUES PER A LA
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE
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[+]
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Barcelona (ACN).- La catedràtica emèrita de Sociologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona Marina Subirats és la guardonada amb el segon
Premi Catalunya de Sociologia, atorgat per l'Associació Catalana de
Sociologia -filial de l'Institut d'Estudis Catalans- i el Col·legi de Politòlegs i
Sociòlegs de Catalunya. El guardó reconeix la trajectòria científica i
professional de Subirats. El Premi Catalunya de Sociologia, de periodicitat
biennal i dotat amb 6.000 euros, reconeix científics i professionals de
l'àmbit de la sociologia. El guanyador de la primera edició va ser el sociòleg
Manuel Castells, l'any 2008.
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OBERTA LA INSCRIPCIÓ PER A ASSISTIR A L'ENTREGA DEL PREMI CATALUNYA DE SOCIOLOGIA A
MARINA SUBIRATS

COM COL·LEGIAR-SE

Des d'avui i fins el dia 30 de maig, ambdós inclosos, les persones interessades en assistir a l'acte de lliurament de la
segona edició del Premi Catalunya de Sociologia a la doctora Marina Subirats podran inscriure's-hi des d'aquest web.

EL COL·LEGI
LA PROFESSIÓ
BORSA DE TREBALL

La degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya i el president de

FORMACIÓ

l’Associació Catalana de Sociologia es complauen a convidar-vos a l’acte del

BEQUES I AJUTS

lliurament de la segona edició del Premi Catalunya de Sociologia, que

DOCUMENTS

enguany ha estat atorgat a la doctora Marina Subirats en reconeixement a

HEMEROTECA

la seva trajectòria científica i professional.

AGENDA
NOTÍCIES

El premi es lliurarà el dia 9 de juny, a les set del vespre, a la Sala Prat de

Notícies del Col·legi

la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans. Un cop finalitzat l’acte, se servirà un

Notícies externes

sopar fred al jardí Mercè Rodoreda (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

SERVEIS
PUBLICACIONS

L’assistència a l’acte exigeix la inscripció prèvia, emplenant la butlleta

ENLLAÇOS

corresponent, abans del dia 30 de maig. L’aforament de la sala és

TAULELL D'ANUNCIS

limitat, els participants a l’acte seran registrats per ordre d’inscripció.

CONTACTA
No s’admetrà cap assistent sense la confirmació de la inscripció.

Podeu realitzar les vostres inscripcions a través del següent enllaç

L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si
vols rebre el butlletí del Col·legi.

FITXER ADJUNT

El teu correu electrònic
Enviar

INVITACIÓ DE L'ACTE

RECOMANEM

EINES PRÀCTIQUES PER A LA
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE
PROJECTES EUROPEUS [9a edició]
[+]

MANUAL PER A LA GESTIÓ DE
POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT
LOCAL [+]
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Marina Subirats: ´Necessitem un nou model
d´home´

HEMEROTECA
Tornar a l'Edició Actual

La recent guardonada amb el Premi Catalunya de Sociologia analitza el moment polític i social actual
14:49

REDACCIÓ La catedràtica emèrita de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Marina Subirats és
la guardonada amb el segon Premi Catalunya de Sociologia, atorgat per l'Associació Catalana de Sociologia
-filial de l'Institut d'Estudis Catalans- i el Col•legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. El guardó reconeix la
trajectòria científica i professional de Subirats. El Premi Catalunya de Sociologia, de periodicitat biennal i dotat
amb 6.000 euros, reconeix científics i professionals de l'àmbit de la sociologia. El guanyador de la primera
edició va ser el sociòleg Manuel Castells, l'any 2008.
Marina Subirats Martori (Barcelona, 1943) va ser directora de l'Institut de la Dona del Ministeri d'Assumptes
Socials d'Espanya entre el 1993 i el 1996. També va ser regidora d'Educació i tinenta d'alcalde de l'Ajuntament
de Barcelona entre el 1999 i el 2006. Actualment és membre del Consell Escolar de l'Estat.
Parla amb aquest diari sobr el guardó, la disciplina i el moment polític actual.
Què suposa haver guanyat el Premi Catalunya de Sociologia?

ANUNCIOS GOOGLE

Aquest premi és un reconeixement per una carrera, però també és una manera de fer més visible la professió
de sociòleg, tot allò que la disciplina pot aportar a la societat on està immersa.

Sufre Dolor de Espalda
Haga su Test de Dolor & Reciba gratis asesoramiento!
www.andullation.eu

I que pot aportar la sociología?
La sociologia serveix per descobrir mecanismes ocults a la societat, aquests mecanismes en molts casos estan
ocults perquè hi ha interesssos en que es mantingui així, sovint hi ha algú a qui no li agrada sentir les veritats.
Actualment hi ha un discurs molt economicista que converteix la sociologia en una regió del coneixement en la
que sembla que no es rendible invertir La tisorada ha afectat molt la investigació en sociologia, ja que veníem
d´un moment en que no s´invertia gaire i ara encara menys.

Pisos nuevos Barcelona
Los más baratos del Eixample. 1 y 2 habs. Financiacion
100%
ObraNuevaEixample.com
Projectes Tècnics
Borja Santomà, Enginyer Tècnic Ind. Projectes
Ajuntaments, Activitats..
www.santoma.cat

Potser que sigui el poder el menys interessat en sentir aquestes veritats i per això apliqui retallades en
l´àmbit de la investigació?
Les retallades provoquen que investigacions que tenien un recorregut temporal com l´enquesta metropolitana en
la que estava ficada no es torni a fer i amb aquesta decisió no es pot arribar a conclusions sobre dinàmiques
que evolucionen en el temps.
El seu treball s´ha centrat en qüestions de gènere Com està la situació de la dona actualment ?
Sobre la dona cal reconèixer que s´ha fet molt camí, molts camins s´han recorregut. Veníem d´una gran
discriminació però encara quedem per resoldre moltes qüestions, sobre tot relacionades amb el gènere masculí
que és el que més ha de canviar.
L´home és el que ha de canviar?
La dona s´ha modernitzat molt més ràpid que l´home i per tant ara vivim un moment en que hi ha grans
diferències entre els dos gèneres. L´home segueix centrat en valors antics, no té massa sentit matar, defendre,
caçar en la societat actual, però als nens encara se'ls segueix educant en aquests valors. Necessitem un altre
perfil que sigui el de la cooperació.
La educació és un moment important per modificar aquests models?
En la educació comenta tot, és dels àmbits que més ha canviat, però el canvi ha estat més profund en les
nenes que en els nens. L´home mereix una vida personal més rica, basada en la relació amb els amics i la
família i no tant competitiva com la que se'ls inculca des de ben petits basada en tenir diners, en conquerir, etc.
Aquests homes formen part de la generació dels indignats ?
Aquesta generació és una generació que de sobte s´ha adonat que la política sí que l´afectava i el que tenen
d´important aquestes protestes és que una generació s´ha convertit en un agent polític, un actor que ha nascut
de la societat i que, tot i no estar organitzada i no tenir encara clares moltes coses s´ha de tenir en compte.
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És semblant al que va viure vostè al maig del 68 ?
El maig del 68 estava basat en les costums, la sexualitat, els repartiment dels diners i el treball, ara no és tan
sobre recursos. L´element comú és considerar el capitalisme com un sistema depredador i especulatiu.
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Convocatoria destacada

Dones en xarxa ha realitzat aquesta
entrevista per celebrar l’atorgament
d’aquest merescut premi a tota una
trajectòria professional i científica. A
més, cal dir que Marina Subirats és,
des de fa un temps, una de les
nostres més apreciades opinadores de la nostra web.
Però abans de tot, coneixem una mica més a fons la seva biografia.
Marina Subirats actualment és Catedràtica emèrita de Sociología a la
Universitat Autònoma de Barcelona. En quant a la seva vida professional

http://www.donesenxarxa.cat/entrevista-a-marina-subirats-premi
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ha estat Investigadora al Laboratoire de Sociologie Industrielle, sota la
direcció del professor Touraine, Paris, 1967-70, també a la Fundació
Jaume Bofill (1970-71), al ICE de la UAB en diverses èpoques i a
l’Institut d’Estudis Metropolitans també en diverses èpoques. Les
Principals línies de recerca en les que ha treballat han estat les
següents: Educació, gènere, estructura social de Catalunya. Va ser
professora de Sociología a la Universitat de Barcelona (1970-1973) i a la
Universitat Autónoma de Barcelona (1973H). Catedrática de Sociología
a la UAB des de 1992. Emèrita des de 2006.
Presentació de Femitic
2011
9 de juny, 19h, BCN

Bloquesfera
Gemma Lienas

L'opinió de la
Lienas: Adéu? a
la Insitució de
les Lletres
Catalanes.
Lourdes Muñoz
Santamaría

Femitic.
Presentación
tercera edición
Apunts de la
Carme Sánchez

Torna Femitic!!!

Cal destacar les seves estances de recerca a la Universitat de Wisconsin
(Madison, USA)(1977), de California (Berkeley, USA)(1978) i Institute of
Education (Londres, 1987).
A nivel, institucional i política, ha estat Directora General del Instituto de
la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales (Madrid, 1993-1996) Membre
de la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats de la Unió Europea (1993- 1996)
i presidenta de la mateixa (1995). Regidora d’Educació de l’Ajuntament
de Barcelona (1999-2006) i cinquena Tinent d’Alcalde (2003-2006)
Membre del Consejo Escolar del Estado des d’el 2004.

Si vols publicitar-te en aquesta pàgina,
clic aquí [http://donesenxarxa.cat/Tarifes
de-Publicitat-de-Dones-en]

Llibre Recomanat

Bloc

També volem destacar algunes de les seves obres més reconegudes. "El empleo de los licenciados" Barcelona 1981. -"L’escola rural a
Catalunya" Barcelona, 1983. -"Con diferencia. Las mujeres frente al
reto de la autonomía" Barcelona, 1998. Coautora de: -"L’Enquesta
Metropolitana de Barcelona" 1985-86, 1990, 1995, 2000 -"Rosa y
Azul. La transmisión de los géneros en la escuela mixta". Madrid,
1988.
Dones en xarxa visita a Marina Subirtats a casa seva per fer-li l’entrevista
i conversar sobre diversos temes d’interès general.

http://www.donesenxarxa.cat/entrevista-a-marina-subirats-premi

Femenino
Plural
Un bloc de Público
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Angels M.
Castells

Resultados
elecciones en
Portugal
Amparo Bernad

Nunca me
gustó el circo,
pero en mi
familia los niños
Laboratori
d’idees

Jugant amb el
menjar
Ginatonic

¿Qué nos
depara este E3
2011?
El Caparazón

El sistema
educativo
finlandés y las
dos caras de la
responsabilidad.
Cicatrices
transgénicas

CONTRA LA
BANCA,
CONTRA LA
USURA
LEGALIZADA
¡REACCIONA!
Magda Bandera

Parar un nuevo
desahucio

Per començar Marina, Parlem del premi que t’han atorgat. Què
significa per tu rebre aquest Premi?
Cal dir que el Premi Catalunya de Sociologia
[http://acs.iec.cat/filial/ViewPage.action?
siteNodeId=145&languageId=1&contentId=4875] es lliurat per
l’Institut d’Estudis Catalans
[http://she.iec.cat/filial/ViewPage.action?
siteNodeId=122&languageId=1&contentId=-1]i es concedeix cada dos
anys i aquest any 2011 és la segona vegada que s’atorga. El primer any,
justament li van concedir a un sociòleg molt reconegut a nivell
internacional, a en Manuel Castells. Aquest premi és un reconeixement
de la professió i em sembla un encert donat que impulsa una major
visualització de les personalitats públiques del país. Per a mi és molt
important rebre aquest premi perquè esdevé el reconeixement en cert
sentit que les coses que una ha fet al llarg de la vida professional no han
estat inútils i que han pogut servir i han tingut un valor públic i això,
evidentment és molt satisfactori.
-Parla’ns de la teva trajectòria professional?
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Ecofeminismo
para otro
mundo posible

Multimedia

d’Alicia H. Puleo

La veu de les dones a
l’#acampadabcn

NETWORKING

He fet moltes coses a la meva vida, però sobretot, el que més m’ha
interessat ha estat la investigació, és a dir la recerca. El que més em
motiva és la curiositat per entendre què és la societat i com funcionem
les personesH. D’altra banda, també la meva participació en política ha
estat important, encara que sempre ho he viscut com una cosa temporal,
en el sentit que si em venien a cridar per donar un cop de mà, doncs sí,
però no com la feina principal en la meva vida.
-Sobre la Crisi Econòmica. Quin és el teu anàlisi?. Quin paper creus
que poden jugar les dones en la reactivació de l’economia?

http://www.donesenxarxa.cat/entrevista-a-marina-subirats-premi

10/06/2011

Dones en xarxa - Entrevista a Marina Subirats, Premi Catalunya de Sociologia 2011

Es diu a les webs locals
Sant Pere de Ribes

Tallers: “Moure’t per les
Xarxes Socials i com
crear un Bloc”
Sant Joan Despí

Escalfant motors pel
Femitic 2011
Sant Feliu

Escalfant motors pel
Femitic 2011
Sant Boi

Escalfant motors pel
Femitic 2011
Abrera

Escalfant motors pel
Femitic 2011
Cervelló

Escalfant motors pel
Femitic 2011
Sant Just Desvern

Escalfant motors pel
Femitic 2011
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Primer cal dir que no es tracta d’una crisi ni d’Espanya, ni de Catalunya,
és una crisi a nivell mundial i que ha aconseguit apoderar-se de les
principals plataformes i d’institucions i instruments públiques d’alt nivell,
des del Banc Mundial a grans mitjans de comunicació, les borses,etc i
està fent una pressió fortíssima sobre els governs. De fet, cal dir que als
governs se’ls està veien com els causants de la crisi quan en realitat, són
també víctimes d’aquesta ofensiva tant forta. Ara per ara, serà difícil
sortir-se’n perquè cal una nova classe social mundial que lideri una altra
manera de dirigir el món, no com s’ha fet fins aquests moments, amb un
capitalisme totalment salvatge.
Llavors clar, la posició de les dones en el marc d’aquesta situació és molt
complicada. Cada vegada que hi ha conflicte les dones reculen. Ho hem
vist al llarg de la història, igual que va passar a la Revolució Francesa,
ara no és menys. De fet, en les mobilitzacions del #15M
[http://www.democraciarealya.es/?tag=15m] a Sol y a la Plaça
Catalunya, les dones tornen ha estar en un segon plànol, sí que és cert
que hi participen, però sempre tornen a ser els homes els que més
visualitzen les seves demandes. Per tant, caldrà fer un esforç per part de
les dones de tornar a posar en valor les seves reivindicacions. A més, si
veiem aquest inici de “desmuntar l’estat del benestar” el que s’està
retallant, són precisament les polítiques socials que afecten directament
a les dones i/o les institucions dedicades a les dones que estan baixant
de categoria i de presència pública, així com els recursos que s’havien
dedicat a les dones retrocedeixen. Crec que és el moment d’enfortir
les xarxes, de reprendre el contacte amb la societat civil i ser
presents a les mobilitzacions col•lectives i defensar els nostres
interessos específics

Instituto de la Mujer

24-05-2011 El proyecto ‘Mujeres de
Cine’ llega a Ciutadella
12-05-2011 Laura Seara recibe a los
participantes del Seminario “Liderazgo
Juvenil, Políticas Públicas y
Gobernabilidad democrática”

-Com veus en aquests moments l’àmbit Universitari, en quant a les
possibilitats per a les dones?

http://www.donesenxarxa.cat/entrevista-a-marina-subirats-premi
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Corbera

Escalfant motors pel
Femitic 2011
Cornellà

Escalfant motors pel
Femitic 2011
Esplugues

Escalfant motors pel
Femitic 2011

Es diu a les bloquesferes
locals
Dones i
Progrés

FESTA PELS
NENS DE
L'ORFENAT DE
BHIMPHEDI

A l’àmbit universitari a nivell d’estudis, hi ha hagut un gran augment de
dones estudiants, hi ha moltes estadístiques que així ens ho confirmen,
però i malauradament, també estem veien que a nivell del professorat i
de les càtedres ens hem estancat, aquí no avancem.
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5-05-2011 Laura Seara inaugura la
exposición sobre la conquista por el
voto femenino llamando a recuperar la
memoria para construir el futuro
La Malla, Canal Dona

-Com definiries la cultura en aquest temps ?
Ja en el seu temps quan jo estudiava a França un dels meus Professors
l’Alain Tourain [http://es.wikipedia.org/wiki/Alain_Touraine], ja ens
deia que tot s’ho menja l’economia i sembla que cada cop més són els
mercats els que diuen el que val i el que no val. Les normes socials
formaven part de la cultura i aquesta també està essent devorada per
l’economia. Però què és la cultura? Finalment, per a mi la cultura és
parlar d’aquelles coses que han passat en el passat, i veure què es pot
transmetre a les noves generacions, quina part del patrimoni comú que
hem anat creant al llarg dels anys i hem anat traspassant d’una
generació a l’altra.
-Els reptes del feminisme actual.

Oniria
REFLEXIONES
Y RELATOS

A veure, jo crec sincerament que hem avançat molt i és important dir-ho
perquè sabem d’on venim i perquè tot i els darrers retrosses per la crisi,
Ver, oir y callar
s’ha de recalcar que hem aconseguit donar grans passes, sinó ens
desanimarien molt. Ara bé, hi ha un punt en el que no avancem. Hem
La Ciudad de
avançat en la igualtat de sexe, però estem davant d’una encara gran
las Diosas
desigualtat de gènere, el gènere femení segueix molt depreciat. El
La Comisión de
que caldria per tant, és tornar a remuntar i donar valor a tot allò que és
Feminismos de
Sol se
femení, sobretot en qüestions com per exemple la no violència, perquè
posiciona
tenim un món amb un excés de violència a nivell cultural i això, acaba
contra la
violencia y
essent enormement destructiu en global. Crec que el que hem de
denuncia la
instrumentalización formular són alternatives a com vivim. Un exemple molt senzill i fins i
de los medios

http://www.donesenxarxa.cat/entrevista-a-marina-subirats-premi

17-02-2011 El Congrés aprova el vot
telemàtic per als diputats que estiguin
de baixa
17-02-2011 Mor una dona apunyalada
per la seva exparella a Màlaga
15-02-2011 Assassinen una dona al
barri de Gràcia de Barcelona
Mujeres en Red

6-06-2011 Celebración del 20
aniversario del curso História de la
Teoría Feminista. Conferencia de Celia
Amorós. Madrid
27-05-2011 Violencia género.
Asociaciones de mujeres, en contra de
que igualdad pida a las tv "ocultar”
asesinatos de mujeres
27-05-2011 Violencia género.
Asociaciones de mujeres, en contra de
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de
comunicación
INTIMIDAD

Sense títol

tot quotidià, seria les jornades laborals ja que les dones estem cada cop
més dins el mercat laboralHs’haurien de pensar tant perquè homes si
dones, es poguessin repartir el temps per exemple en la cura de les
criaturesH
-Creus en els pactes de gènere?

Mitología de la
Sexualidad

"Lo monstruoso:
la diversidad
funcional y la
sexualidad no
normativa"
Café de Luces
Espesas

Fe de erratas

Las mejores
cosas al
amanecer

MEME: Test
Literario
El Club de los
Domingos

Debería darme
miedo
Mi Nueva Vida

EL MONT
SANT BENET

EL ALMA DE
LAS FLORES .

A veure, crec en la seva conveniència. Per les dones és absolutament
necessari, però hem de saber combatre una societat androcèntrica
que ha tingut sempre a les dones enfrontades. De fet els homes
també fan els seus pactes de gènere. Calen doncs, renovades
complicitats i fer un esforç nou per poder avançar amb qüestions i/o
punts en comú que ens afecten a totes i impulsar-los.
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que igualdad pida a las tv "ocultar”
asesinatos de mujeres
Institut Català de les Dones

6-06-2011 Subvencions a ens locals
per a l'elaboració, la implementació o
el desenvolupament de polítiques de
dones
4-06-2011 La presidenta de l'ICD
anuncia al teixit associatiu l'elaboració
d'un Pla de politiques de dones 2012
2015

-Les dones a la política.
Les dones a la política crec que no hem estat capaces de definir el
nostre propi programa, no un programa només per les dones, sinó
un programa de canvi de la societat, de manera que per lo general,
les dones que estan en política al final fan el mateix que els homes,
i per tant si només és a títol individual no té massa sentit. El que
s’ha de fer és col•lectivament, totes, transformar la política en una cosa
millor. Ara hi han moltes més dones en política que abans i han de ser
capaces d’establir uns objectius comuns, tot i les dificultats que això
comporti a dins dels seus partits.
En quant a la política general, dins aquest marc de crisi a mi em sembla
que Europa anirà capa a la dreta i que en uns moments com són difícils,
la gent és molt més conservadora perquè té por de perdre el que té i
llavors les posicions seran molts més conservadores.

1-06-2011 Nova coordinadora de
l'Institut Català de les Dones a la seu
territorial de Terres de l'Ebre
Opinadores
Mª DOLORS RENAU
Que fer? Com seguir
feminitzant ?
Mª Dolors Renau és pedagoga i
psicòloga
ANNA MERCADÉ
Dona, empresa i reactivació
econòmica
Anna Mercadé, és Consultora
especialitzada en Dona i
Empresa

-Quina és la teva relació amb les Tic’s? La meva relació amb les
Noves Tecnologies és absolutament pragmàtica. A mi el que m’interessa

http://www.donesenxarxa.cat/entrevista-a-marina-subirats-premi
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TERAPIAS
d’Internet és allò que em pot ser útil, el que puc fer servir per les meves
COMPLEMENTARIAS
investigacions, per les recerques que faig, tant que a vegades, em
UN LUGAR
PARA DANZAR
pregunto com ens ho podíem fer abans quan no existien aquestes
tecnologies, per poder fer la tasca professional i científica, doncs no hi ha
comparació. La veritat és que són fantàstiques. I em sembla que les
Sindicació
Dones en Xarxa
dones en conjunt tenim aquesta relació pragmàtica i que quan hi hem
d’entrar entrem per coses puntuals.
Sindicació
Dones en Xarxa

PARAULES CLAU
Activisme, Associacionisme,
Avortament, Ciència,
Ciberfeminisme, Ciutadania,
Comunicació, Conciliació,
Cultura, Custòdia compartida,
Discriminació, Dones, Dones en
Xarxa, Drets, Economia,
Educació, Esport, Estereotips ,
Feminisme, Formació, Gènere,
Història, Homes, Igualtat,
Immigració, Infància,
Internacional, Joventut, Justícia,
LGTB, Masclisme , Maternitat,
Ocupació, Paritat , Patriarcat,
Pau, Pobresa, Politica,
Politiques d’igualtat, Prostitució,
Religió, Salut, Serveis, Sexisme,
Sexualitat, Societat del
Coneixement, Temps, TIC,

La Marina ens diu que té perfil a Facebook [http://esla.facebook.com/msubiratsmartiori] i que collabora habitualment a la
web de Associació Catalana de Sociologia
[http://she.iec.cat/filial/ViewPage.action?
siteNodeId=122&languageId=1&contentId=-1] vinculada a l’Institut
d’Estudis Catalans, així com a diversos mitjans.
-La imatge de les dones als Mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicació per a mi són el principal obstacle per
aconseguir una igualtat real de gènere. Són molt potents. Els veiem
moltes hores al dia i són els màxims socialitzadors, no tant de les
criatures, sinó també de les persones adultes i els mitjans s’han quedat
enrere en la imatge de la dona. La publicitat reprodueix constantment
estereotips de gènere d’una imatge de la dona absolutament irreal.
D’altra banda, a les tertúlies de caire més intel•lectual, políticH, a les
taules rodones, continuar havent més homes que dones, més “experts
que expertes” i clar, això dificulta molt que es transmeti una imatge més
adequada de la dona actual. Jo crec que els mitjans de comunicació
són els que alimenten dia rere dia una jerarquia entre els sexes i
envien uns missatges subliminals que deterioren la imatge de les
dones. Passa el mateix que a la política, encara les dones no han
estat capaces de canviar l’estructura de pensament i dels missatges
en aquest àmbit.
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MARIBEL CÁRDENAS
Totes les veus son
necessàries: per la defensa de
les polítiques d’igualtat.
Maribel Cárdenas, és experta en
Polítiques d’Igualtat
CARME FREIXA
Las historias que cuentan las
mujeres
Carme Freixa, Presidenta de
l’ADPC
SARA BERBEL
Otros efectos del
pensamiento único
Sara Berbel, és Doctora en
Psicologia Social
MONTSERRAT MINOBIS
Cop d’ull a l’actualitat
Montserrat Minobis és periodista
i feminista
CONSUELO BAREA
El consentimiento para la
prostitución
Consuelo Barea, és metgessa
psicoterapèuta, experta en
violència de gènere
GEMMA LIENAS
Dones: la unió fa la força
Gemma Lienas, és escriptora i
feminista
ANNA BOFILL
Dones i creació.
Anna Bofill, és arquitecta i
compositora
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Treball, Vídeo, Violència de
gènere

-El teu missatge per les dones de la xarxa.
Jo a les dones de la xarxa els hi diria, que venen temps difícils i no hem
de donar ni un pas enrere en cap terreny, ni en el personal, ni en el
col•lectiu, és molt important que defensem les nostres reivindicacions.
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SARA BERBEL
Liderazgo compartido en
igualdad
Sara Berbel, és Doctora en
ArxiuPsicologia Social

Opinadores...

Afegir un comentari

Si vols publicitar-te en aquesta pàgina, fes clic aquí
[http://donesenxarxa.cat/Tarifes-de-Publicitat-de-Dones-en]
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