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El 73% de metgesses ha patit
masclisme dels paCients
Segons una enquesta de Metges de Catalunya a 685 facultatives
I, us :ta 1 u ansport, sector s amb mes oret_x a salarial
AGÈNCIES
I LLEIDA I El 73% de les metgesses

catalanes han patit situacions de
masclisme per part de pacients,
segons un estudi de Metges de
Catalunya en què han participat 685 facultatives. El sindicat
va detallar ahir que les conductes es refereixen al llenguatge
sexista utilitzat pels usuaris i
a la diferència de valor i reconeixement que atribueixen al
metge en funció de si és home
o dona. Així, el 65 per cent de
les enquestades considera que
la credibilitat i l'autoritat que
se'ls atorga és inferior que als
seus companys homes. A ixí
mateix, el 41 per cent de les
metgesses afirma que ha patit
actituds masclistes per part dels
seus companys i superiors jeràrqmcs, el 56 per cent sent que el
fet de ser dona limita les seues
possibilitats de promoció laboral i el 53 per cent diu que els
càrrecs de responsabilitat del
seu hospital els ocupen homes.
D'altra banda, un informe
elaborat pels tècnics del ministeri d'Hisenda (Gestha) amb dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària va tornar a
posar ahir de manifest la bretxa
salarial a les comarques lleidatanes. Per sectors, va destacar
que les profession als de la indústria extrac~iva, el comerç, el
transport, l'oci o les reparacions
són les que pateixen més desigualtats, cobrant fins un 44%
menys que els seus companys
homes.

AGENDA PER AVUI

Tremp
I B.OOh.: A més a més de la lectura del manifest, es descobrirà
a la plaça de la Creu un mural
en homenatge a les dones que
van ser perseguides i assassinades sota l'acusació de bruixeria.
A les 20 hores està previst un
concert del grup SoMMeliers a
l'espai La Lira.

Balaguer
l 10.30h; La plaça Mercadal serà
l'escenari de l'acte central de la
celebració del Dia de la Dona. Hi
haurà una concentració, la lectura del manifest i una ballada
de sardanes.

les Borges Blanques
I 09.00-13.00 h.: Mercat de productes de proximitat a càrrec de
dones emprenedores de la comarca, música de la mà del DJ
Albeta Franklin i la lectura del
· manifest per reclamar la igualtat efectiva d'homes i dones.
. Durant tot el dia d'avui dimarts,
a la plaça 1 d'Octubre.

tració, lectura de manifest i actuació de La Miliciana.

Lleida
I 8.0.0 b.oo h.· La seu del consell comarcal del Segrià acull des
d'ahir dilluns la mostra Dones
rurals, de Gemma Farreny, una
exposició temporal que es podrà veure al llarg de tot el mes
de març.
1 17.00.h.: Marea Lila convoca les
lleidatanes a un taller obert per
pintar pancartes, abans de la
manifestació a Ricard Viñes.
118.0~ h.: La linguista Carme
Junyent oferirà la xarrada De Ja
llengua no sexista a la llengua inclusiva. Voleu dir que anem bé? a
I'EOI de Lleida. Entrada lliure.
1 19.~0 h: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Lleida acull
una taula redona amb Roser Sala, Marga Bernadó i Sandra Llasera que parlaran de les seues
experiències professionals des
d'una perspectiva de gènere.

Agramunt
Imatge d 'arxiu d 'una metgessa fent una ecografia.

Discriminació positiva per a les
investigacions liderades per elles
• El dep artament d'Investigació i Universitats de la
Generalitat afavorirà "positivament" els projectes liderats per dones en les convocatòries d'investigació. Així
ho va assegurar ahir dilluns
la consellera Gemma Geis,
que també va dir que plantejarà "fórmules de suport
per afavorir que la maternitat no interrompi cap carrera
científica". "Produir una ciència més inclusiva és la nos-

tra responsabilitat i el nostre
compromís", va destacar la
consellera, que va afegir que
la societat no pot permetre
perdre's el talent científic de
les dones.
Així mateix , la Comissió
Dones i Ciència del Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC) va publicar ahir un
manifest en el qual critica la
"desigualtat d'oportunitats i
discriminació" que pateixen
les dones.

1 12.00 11: Acte institucional davant de l'ajuntament de la localit at. Avui també tindrà lloc
la presentació del projecte Empremtes rurals per part per part
de Cristina Boncompte, Mariona Cots, Txell Cots i Cristina
Moreno.

la Seu d'Urgell
1 18.30 h.: Lectura del manifest a
la plaça dels Oms. Seguidament
s'escenificarà l'espectacle La Boca descosida, d'Alba Mascare lla,
a la sala Sant Domènech.

Cervera
1 19.00 h.. A la plaça Santa Anna de la capital de la Segarra,
l'ajuntament de la capital de la
Segarra organitza una_concen-

'Dones rurals', deG. Farreny.
1 19.00 h .. Recital de teatre Electra, de la mà d'Àng els Gonyalons, que posarà veu a una revisió contemporània del mite que
ha inspirat inumerables dramaturgs i també ha estat objecte
d'estudi de la psicologia moderna. Al CaixaForum.

Dos marxes reivindicaran
avui per separat el Dia
de la Dona a Lleida
1 LLEIDA I El moviment feminista
tornarà a prendre avui els carrers de la capital del Segrià per
celebrar el Dia Internacional de
la Dona encara que, una vegada
més, ho farà amb dos manifestaciOns. La primera, convocada
pel col·lectiu Marea Lila, sortirà
a les sis de la tarda des de la
plaça Ricard Viñes fins a Sant
Joan. La segona, organitzad a
per la Coordinadora 8M, sortirà
a les 19 des del Rectorat de la
UdL. La jornada reivindicativa,
tanmateix, arrancarà al matí
amb diferents activitats d'entitats i sindicats. Sota el lema
El BM no s'atura mai, el sindicat UGT Terres Lleida portarà
a terme a partir de les 10 hores
una concentració i la lectura del
manifest davant de la seua seu,
a l'avinguda Tortosa . També

CCOO clamarà pels drets de les
dones amb l'acte De les paraules
als fets. Per a la igualtat tenim
un pla, a les 10 hal seu local del
carrer Enric Granados. També
hi hau rà una ponència sobre

MOVIMENT FEMINISTA

Marea Lila i la Coordinadora
del 8M convoquen les
dones a Ricard Viñes
i el Reètorat
llenguatge inclusiu a l'EOI (18
h), la representació teatral Electra al CaixaForum (19 h) i un
col·loqui amb el títol Vacuna't
contra el virus del masclisme,
organitzat pel Grup Cultural
Garrigues.

Nova marxa de Marea Lila de Lleida contra la violència masclista
I LLEIDA I Integrants del col·lectiu

feminista Marea Lila de Lleida
van tornar a sortir ahir a la tarda al carrer, com cada primer
dilluns de mes, per visibilitzar

i denunciar els casos de violència mascli~ta. Aquesta vegada
amb el lema Dempeus per la
pau amb referència al conflicte
bèHic que aquests dies sacse-

ja Ucraïna, la marxa reividicativa va començar a la plaça
dels Fanalets i va recórrer l'Eix
Comercial fins a finalitzar a la
plaça Paeria.
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