Amb el suport de

Des de fa aproximadament un any
un col·lectiu de gent de Sant Celoni
i de la Batllòria ens reunim
periòdicament per tal de reflexionar
sobre la manca d'equitat entre homes
i dones i per proposar iniciatives per
trencar-la tant
com sigui possible.
Encara hi ha situacions molt i
molt injustes contra les què
cal lluitar:
-Violència de gènere
-Desigualtat d'oportunitats laborals
-Repartiment inadequat de les
tasques de casa i de cura de la
família
-Registres educatius discriminatoris
en contextos familiars i grupals
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Vols formar
part de la
PIEG?

De moment som un grup de
persones a títol individual i
representants de diferents
entitats del municipi:
- TALP (Associació de Ball
Tots a la Pista)
- Patronat de la Gent Gran
de la Batllòria
- Ajuntament de Sant Celoni
- Dansa Espiritual del Ventre

Quan ens
reunim?

Cada segon
dilluns de mes

On?

Àmbit de Comunitat de
l’Ajuntament de Sant Celoni
Pl. Josep Alfaras, 6
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 12
piegsantceloni@gmail.com

Links d’interès
Direcció General de Joventut - Igualtat
entre homes i dones / Polítiques de gènere
(Generalitat de Catalunya)
www.xurl.es/joventutgenere
Institut Català de les Dones
(Generalitat de Catalunya)
www20.gencat.cat/portal/site/icdone

Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home (Diputació de Barcelona)
www.diba.es/dones/default
Instituto de la Mujer (Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad)
www.inmujer.es
Women Watch (Nacions Unides)
www.un.org/womenwatch
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