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El Consell programa dues
formacions per a empreses dins del
projecte «La igualtat, ara i aquí»
Una càpsula sobre l'aplicació pràctica de les mesures d'igualtat a les empreses i una
altra sobre l'impacte positiu del lideratge femení a les organitzacions són les dues
propostes per aquest desembre

Amb el lema ?si no és ara, quan? i si no és aquí, on?? el Consell Comarcal del Solsonès iniciava
el passat mes de gener un projecte destinat a facilitar a les administracions públiques de la
comarca l'aplicació de plans i mesures per a la igualtat entre dones i homes d'una manera pràctica i
enfocada a l'acció.
Sota el paraigües d'aquest mateix projecte, ara es vol fer extensiu aquest objectiu a les empreses i
entitats del territori per tal que incorporin també aquest tipus de mesures i optin per a nous
models de lideratge més inclusius.
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La primera formació serà el dia 3 de desembre de 10 a 11.30 h amb l'experta en polítiques d'igualtat
en l'àmbit de l'empresa; Georgina González. Amb el títol ?Per obligació o per convicció? L'aplicació
pràctica de la igualtat a les empreses ? es crearà un espai per parlar dels beneficis que aporta la
igualtat d'oportunitats a l'organització, el marc legal i normatiu que les regula i les dificultats que
poden sorgir i com abordar-les.
La segona proposta la liderarà la consultora i escriptora Mercè Brey, amb el títol ?Liderar en
femení. El camí per humanitzar les empreses? vol reflexionar sobre la importància d'incorporar els
valors titllats com a ?femenins? al món econòmic i empresarial. Com sosté Brey ?El lideratge
femení no és una moda, és una urgència?.
Mercè Brey és autora de llibres com Quiérete, eres lo mejor que te ha pasado (2016) y coautora
de Alfas y Omegas. El poder de lo femenino en las organizaciones (2019). Amb una llarga
trajectòria dins el món empresarial i bancari, actualment acompanya empreses i líders a transformarse a través de la seva consultoria Blue, especialitzada en diversitat i lideratge inclusiu.
Aquesta segona sessió serà el dia 10 de desembre de les 10 a les 11.30 h.
Les dues formacions s'impartiran a la Sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del
Solsonès i tindran el format de cafè col·loqui ja que l'objectiu és crear un espai de confiança,
reflexió i aplicabilitat més enllà del marc teòric i legal.
Més informació i inscripcions:
Per a més informació i inscripcions, es pot escriure a siad@elsolsones.cat
(mailto:siad@elsolsones.cat) o bé trucar al Servei d'informació i Atenció a les Dones del Consell
Comarcal del Solsonès al telèfon 973 48 32 34.
El projecte, rep el suport de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i de l'Institut Català de les Dones.
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