Verònica Finestres

polítiques d’igualtat

La regidora de Polítiques d’Igualtat, Neus Brocal.

El termini de presentació de les obres al
I Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida finalitza el 15 de
gener de 2008. El guardó té l’objectiu de
distingir els treballs periodístics que vetllen per fomentar les polítiques de pro-

Premi Mila per
a la Igualtat de
Gènere a Lleida

moció de la dona en tots els àmbits i per
combatre les diferències i la discriminació
que les dones encara puguin patir.
Convocat per la Regidoria de Polítiques
d’Igualtat i el Col·legi de Periodistes de

III Beca Cristina
de Pizan per a
projectes
d’investigació

Catalunya, el premi és obert als treballs
periodístics que contemplin experiències
per a la igualtat de gènere publicats fins
al 31 de desembre de 2007 en els mitjans
de comunicació locals i d’àmbit català i
estatal amb presència a Lleida.

Els projectes d’investigació que opten a la III Beca de Recerca Cristina
de Pizan s’han de presentar abans del 31 de gener de 2008 a l’Oficina
Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) de l’Ajuntament de Lleida. La
Regidoria de Polítiques d’Igualtat convoca tres beques d’investigació
amb l’objectiu de donar suport al treball que es desenvolupa en l’àmbit
de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i, alhora, incentivar
propostes d’actuació en favor de l’equitat de gènere.
El guanyador de la beca, que té una dotació econòmica de 3.000 euros,
tindrà 6 mesos per fer i presentar l’estudi, a comptar des de la data del
veredicte. La publicació del veredicte i el lliurament dels premis es faran
públics dins la setmana dels actes del 8 de març de 2008.
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La teva salut... en bones mans
CENTRE HOSPITALARI PRIVAT
A L’ABAST DE TOTHOM
URGÈNCIES 24 HORES
TECNOLOGIA AVANÇADA EN PROVES COMPLEMENTÀRIES
(resonància magnètica, TAC helicoïdal i ecografia 4D)
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