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L’Ajuntament edita un
catàleg per la igualtat
d’oportunitats de gènere
L’equip del programa Fes-te
lloc de l’Àrea de Promoció Eco
nòmic a de l’Ajunt ament de
L’Hospitalet ha editat el catàleg
Bones pràctiques en igualtat
d’oportunitats. Catàleg d’entitats de la ciutat, on es recullen
els programes realitzats per entitats
de L’Hospitalet que lluiten per la
igualtat de gènere en tots els àmbits
de la vida quotidiana.
El programa Fes-te lloc està emmarcat dins la iniciativa comunitària
Equal del Fons Social Europeu i té
com a objectiu aconseguir que les
dones i els homes tinguin les mateixes oportunitats a l’hora d’accedir al
mercat laboral, facilitar la promoció
professional de les dones i trencar
els estereotips de les feines segons
el gènere.
En aquest sentit, s’adreça a totes les persones interessades en la
igualtat laboral entre homes i dones
i als representants d’institucions i
d’organitzacions que poden portar
a terme programes per fomentar
aquesta igualtat.
El catàleg ha estat elaborat amb les
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El programa Fes-te lloc
forma part de
la iniciativa Equal i
té l’objectiu que els
homes i les dones
tinguin les mateixes
oportunitats laborals

aportacions de 21 entitats de L’Hospitalet i amb el treball de l’equip
tècnic que les ha vinculades. “És
un recurs útil per obrir una mirada
des de la perspectiva de gènere en
el conjunt d’associacions de la ciutat i aprofundir-hi”, ha dit el tinent
d’alcalde de Promoció Econòmica,
Alfons Bonals.
Cada entitat explica en el catàleg
les seves característiques, el títol de
la bona pràctica, per què la fa, en
què consisteix i també els resultats
i quines conseqüències ha tingut.
Bonals ha recordat que el progra

ma Fes-te lloc es va signar l’any 2005
i ha desenvolupat programes perquè
les dones es facin un lloc a les empreses i a la societat. “Hem treballat
molt intensament en els àmbits de
la formació i els estudis per conèixer
quina és la situació de la dona a les
empreses”, ha explicat.
El tinent d’alcalde també ha recordat que s’han fet 774 entrevistes per conèixer la realitat laboral
de les dones. També s’han dut
a terme guies informatives so bre temes com salut laboral o
conciliació familiar i laboral i, en
l’àmbit de la formació, s’han fet
cursos per a delegats sindicals i s’ha
treballat en l’assessorament i en
l’orientació per a la recerca de feina. En total, més de 2.000 persones
de L’Hospitalet han rebut algun tipus de servei o d’atenció derivat del
programa Fes-te lloc.
En aquesta iniciativa comunitària
hi participen l’Àrea de Promoció Econòmica, el Programa Municipal per
a la Dona, els sindicats UGT i CCOO
i l’Associació Empresarial de L’H i el
Baix Llobregat. # marga solé
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Es recullen els programes realitzats per 21 entitats de la ciutat

La Fundació Akwaba participa amb un programa sobre
art i noves tecnologies

