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SALUTACIÓ

Setmana de la Gent Gran'11

Benvolguts/des corberencs i corberenques,

Des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat hem volgut

Desitjo de tot cor que hàgiu tingut i encara esteu

col·laborar en els actes que s'organitzen amb

gaudint d'un bon estiu. La majoria de nosaltres ja

motiu de la Setmana de la Gent Gran i hem

hem fruït de les nostres vacances i ara hem de

preparat

tornar al mitjà on ens desenvolupem una mica de

gènere, que esperem que sigui d'interès per

la pau i de la tranquil·litat que hem anat

aquest col·lectiu. El títol del taller és “Jubilació:

emmagatzemant durant els dies de lleure.

tornar a compartir amb la teva parella” i es pretén

Per part meva, torno amb moltes idees, amb

reflexionar sobre els canvis vitals i de rols que es

força energia i amb ganes de dur a terme tot allò

produeixen en aquesta etapa, per promoure una

que m'he proposat. Les vacances m'han servit per

convivència basada en el respecte, la negociació i

a reflexionar, per descansar, per aprendre, per

el

divertir-me, per veure que l'entorn que m'envolta,

comunicació

les persones tenim diferents gustos, diferents

així com donar èmfasi al

objectius, diverses maneres de fer les coses i

fet de reconèixer i posar

d'assolir-les. Però, en definitiva, perseguim una

límits

finalitat comuna: ser feliços. M'han servit també,

comportaments

les vacances, per corroborar el que ja sabia, però

Les persones interessades

que a vegades no va malament recordar: que la

poden inscriure's adreçant-se a la OAC (C/La Pau,

millor manera de ser feliç és fent feliços els altres.

4) o bé al Casal Les Magnòlies (c/Progrés, 1) des

un taller des de la perspectiva de

diàleg,

a

facilitar

l'escolta,

l'empatia

i

la

assertiva,

les

actituds

i

abusius.

del 15 al 23 de setembre.
Miraré de fer tot allò que estigui al meu abast per
posar-hi el meu granet de sorra en cada acte que
dugui a terme, i, no cal dir que des de l'Àrea

Data: 26/09/11
Lloc: Casal Les Magnòlies.
Hora: 18h.

d'Igualtat procuraré posar-hi tot els mitjans que
pugui perquè així sigui. No són bons moments, en

Participa amb les entitats de dones

general, perquè no tothom ha pogut anar de

de Corbera!

vacances i perquè hi ha famílies que pateixen

Les entitats de dones Atenea, Coses de Dones i

greus conseqüències d'aquesta crisi. Ningú té cap

Dones amb Coratge han iniciat un nou curs.

vareta màgica per aconseguir que les coses es
resolguin de cop, però cadascun dels nostres
actes té conseqüències que poden resultar molt
beneficioses

per

la

comunitat.

Cal

posar-hi

consciència i donar als altres allò que voldríem
per a nosaltres mateixos. Compto amb totes i
tots, amb els vostres suggeriments i amb la

Algunes ja han començat activitats com Atenea
amb

els

cursos

de

Patchwork,

Macramé,

Bijuteria, Anglès, Pintura, Manualitats, Puntes
de coixí i Teatre. Per la seva banda, Coses de
Dones i Dones amb Coratge preparen les seves
propostes per la tardor. Deixeu-vos engrescar!

vostra feina, per fer, per mitjà de les polítiques
d'Igualtat, una Corbera més feliç.

Dones amb Coratge donesambcoratge@gmail.com
Coses de Dones 660 920 100 cosesdedones@gmail.com
Atenea 936 881 885 donesatenea@gmail.com

Montse Isern
Regidora de Polítiques d'Igualtat
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Info interessant a la Xarxa

Obert el període de matriculació a

Inicia: Per la creació d'empreses

l'Escola de la Dona curs 2011-2012

Aquesta pàgina web de la Generalitat de

L'1

de

Catalunya és una eina per les dones que

matriculació a l'Escola de la Dona de la Diputació

vulguin crear la seva empresa. Hi trobareu des

de Barcelona. L'oferta educativa cobreix un ventall

d'assessorament per passar de la idea al negoci

molt ampli, incloent les noves tecnologies de la

després

de

setembre

comença

el

període

informació i la comunicació, ensenyaments de
llengües, arts plàstiques, etc. Si voleu consultar
l'oferta

formativa,

període

de

matriculació,

horaris, preus i continguts, premeu aquí.

del

pla

d'empresa,

vies

finançament, ajuts i subvencions,
sobre

microcrèdits

emprenedores,

fins

FIDEM
un

informació

per
banc

de

a

dones

de

casos

d'experiències emprenedores que mostren com

L'ICD estrena el documental “La

les idees poden esdevenir una realitat.

revolució dels Saris Roses”

Per més informació, feu clic aquí.

Aquest documental explica la història de la Sampat
Pal, líder de la Gulabi gang, un grup de dones que
lluiten

amb la

paraula

i

els

fets

contra

els

matrimonis forçats i l'assetjament que pateixen

FEMITIC 2011. 3a edició del Festival
de Vídeos i fotos realitzats per dones.

moltes dones a l'Índia.

Organitzat per Dones en Xarxa, aquest any a
més del concurs de vídeos, s'hi afegeix un

Data: del 8 al 26 de setembre.
Hora: a partir de les 19.30h.
Lloc: Filmoteca de Catalunya.

concurs de fotografia amb dues temàtiques:
Dones i TICs i Dones i Àmbit Laboral. Els

“La vida d'una nena és cruel; la vida d'una dona és
molt cruel”, apunta la Sampat Pal, la protagonista de
La Revolució dels Saris roses. Una mirada dura, però
alhora divertida envers aquestes activistes i la seva

premis arriben fins els 8000€!
Per a més informació i consulta de bases, feu
clic aquí.

carismàtica líder. Més informació aquí.

Més informació
Web del Servei d'Igualtat: http://www.corberadellobregat.org/dona.asp
BLOG FES XARXA: http://fesxarxaperlaigualtat.blogspot.com/
Escriu-nos a: igualtatgenere@corberadellobregat.cat
c/ Jaume Balmes, 3 08757 Corbera de Llobregat
Telèfon: 936 500 211 ext. 275
Elaborat per:

Col·laboren:
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