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Lleida surt al carrer per les dones
La demarcació de Lleida
commemora avui el Dia
Internacional de la Dona
amb diverses activitats i
mobilitzacions al carrer i
amb una crida a la vaga de
diverses entitats.
Lleida
REDACCIÓ
Lleida ciutat comença la jornada
amb un esmorzar popular davant
de l’edifici de la biblioteca del
campus de Cappont organitzat
per la Coordinadora 8M de Lleida. Aquest col·lectiu també ha
convocat piquets informatius a
les 11.30 h a la plaça de la Catedral, un dinar popular a les 14.30
h a la plaça de Noguerola i una
cercavila popular a les 17.00 h al
mateix lloc. Tots els actes descrits
fins ara són no mixtes, és a dir,
exclusivament per a dones. La coordinadora també ha organitzat
una manifestació que començarà
a les 19.00 h a la plaça 8 de març
i finalitzarà a les 20.00 h a la plaça de la Catedral. D’altra banda,
Marea Lila durà a terme diversos
tallers de les 11.00 fins les 14.00
h a la plaça Sant Joan i després
dinaran allí mateix. A les 18.00
h tindrà lloc la manifestació, que
començarà a la plaça Ricard Viñes
i acabarà a la plaça Sant Joan.
D’altra banda, l’acte institucional es durà a terme a les 11.00 h a
la plaça 8 de març. L’Ajuntament
de Lleida ha decretat serveis mínims als diferents serveis municipals, així com també Autobusos
de Lleida, que disminuirà les freqüències.
Pel que fa a la resta de territori, els poemes i els manifestos
seran els principals protagonistes
de la jornada d’avui en comarques com el Pallars Sobirà i les
Garrigues. Altres comarques com
Solsona ha decidit que el Consell Comarcal romandrà tancat,
tot i que es garantiran els serveis
mínims i el funcionament del registre d’entrades. Altres pobles,
com Albatàrrec, han optat per recordar les dones que “lluiten pels
seus drets” com la Soledad Estorach, membre de Mujeres Libres,
durant la II República. Avui són
molts els partits i les entitats que
se sumen a les reivindicacions i
un d’ells és Compromís per la Seu
es compromet a crear la regidoria
de la dona per afavorir la plena
igualtat d’oportunitats en tots els
àmbits. Per la seva banda, l’ANC
de Tàrrega anima a la ciutadania
a participar a la vaga i Unió de Pagesos tancarà la patronal durant
dues hores com a forma de protesta.

Sor Lucia
Caram debat
a Lleida sobre
les dones al
voluntariat
L’Auditori Municipal Enric Granados va acollir ahir a la tarda
la jornada sobre Dones i Voluntariat, una taula debat per reflexionar sobre la participació
de les dones en el voluntariat
social. La jornada, organitzada
per la Federació Catalana de
Voluntariat Social (FCVS), va
comptar amb la participació
de la monja dominica Sor Lucia Caram, la directora general
de l’Institut Català d’Oncologia,
Candela Calle, i la productora
i presentadora del programa
Igual que jo, Empar Rovira. L’acte va cloure amb una petita actuació musical de la jove Guadalupe Garino, que compon
cançons de temàtica social.
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Les dones són clara majoria
als escalafons més alts de
la plantilla de la Paeria
La plantilla laboral de l’Ajuntament de Lleida compta amb una
clara majoria de dones (57,6%),
que es reflecteix també en els
escalafons més alts del funcionariat. Un 52% dels alts càrrecs,
un 60% del funcionariat de nivell A1 i un 83% del de nivell A2
està compost per treballadores,
segons les dades que va donar
a conèixer ahir el Paer en Cap,
Fèlix Larrosa, amb motiu del Dia

Internacional de la Dona, que
es commemora avui. Les dones
són majoria en 13 de les 18 àrees de treball municipal, amb una
especial presència a les de Benestar Social i Educació i Infància,
però amb un paper rellevant en
tots els departaments. A més, hi
ha 18 dones caps de secció per
10 homes i 8 dones caps de servei per 7 homes, dins l’apartat
d’alts càrrecs.
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La UGT denuncia que
Autobusos de Lleida no
aplica el Pla d’Igualtat
La UGT-Terres de Lleida va donar
a conèixer ahir que Autobusos
de Lleida no aplica correctament
el seu Pla d’Igualtat, després
d’haver intentat accedir sense
èxit a aquesta informació entrant al comitè d’empresa. El Pla
d’Igualtat es va crear l’any 2007
i aquell mateix any es van adoptar algunes mesures, com separar els vestuaris i banys d’homes
i dones, corregir el llenguatge

sexista i establir accions a seguir
en casos d’assetjament sexual.
No obstant això, “des d’aleshores no s’ha fet res més”, va explicar el delegat de la UGT de
l’empresa, José Luis Herreruela.
Així mateix, destaquen que des
de l’any 2014 no s’ha contractat
cap dona amb un contracte fixe,
però sí que se n’han signat d’homes. Les dones suposen un 3,6%
de la plantilla de l’empresa.

