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Els Equips d’Atenció Primària de Lleida se sumen
al Dia Internacional de les Dones
El CAP de les Borges Blanques acull l’exposició Dones escriptores, una
literatura pròpia i s’ha programat una caminada, una xerrada sobre
educació sense estereotips de gènere i un cinefòrum
A Tàrrega les professionals del CAP han fet un mural amb les seves
petjades
Centres d’Atenció Primària de Lleida s’han sumat avui a la celebració del Dia
Internacional de les Dones per reclamar la igualtat real entre homes i dones. Així,
l’Equip d’Atenció Primària de les Borges Blanques ha organitzat a primera hora
d’aquest matí una caminada fins a la plaça del Terrall, on els professionals s’han
sumat a l’esmorzar de trobada i tertúlia organitzat per l’Associació de Dones La
Rosada , Grup de Dones Maria Rius i altres voluntàries. Posteriorment, ha tingut
lloc la xerrada Educar sense estereotips de gènere, a càrrec de l’equip de
Pediatria a l’aula d’educació sanitària del CAP. Aquest migdia, a partir de les
13.30 hores, hi ha prevista una sessió de cinefòrum amb la projecció del
documental De què es queixen les dones, produït per TV3, amb una posterior
tertúlia moderada per metgesses de família. A més, el CAP acull fins el proper 4
d’abril l’exposició Dones escriptores, una literatura pròpia, de l’Institut Català de
les Dones
Per la seva banda, el CAP de Tàrrega també s’ha sumat a la reivindicació
feminista amb l’elaboració d’un mural que s’ha penjat a la porta d’entrada del
centre amb la petjada de la mà i el nom de totes les treballadores de l’ABS de
Tàrrega.
L’Institut Català de la Salut promou polítiques actives per assolir la igualtat
efectiva entre homes i dones a l’empresa. L’any 2010 va constituir la Comissió
d’Igualtat per aplicar aquests objectius, i un any més tard va implantar el primer
Pla d’Igualtat, que recull les accions previstes a les àrees d’estratègia i
organització interna, representativitat de les dones i els homes, accés, selecció,
promoció i desenvolupament, i condicions laborals. Aquest pla també vetlla per la
conciliació de la vida laboral i familiar, la prevenció de riscos i assetjament sexual
i per raó de sexe, i la promoció d’un ús no sexista de la comunicació.
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