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Ajuntament de Corbera x LaIgualtat

que cal és sentir-les. Les emocions són l'alarma
que ens avisa i que posa en marxa un seguit

ACTE CENTRAL 8 DE MARÇ 2011

de processos orgànics. No es tracta per tant

A partir de les 19 hores, la celebració del Dia

d'amargar-les ni de negar-les, sinó d'escoltar-

Internacional de les Dones s’iniciarà amb la

les i aprendre què ens diuen, de què ens

taula rodona “La conciliació. Un repte!”. Amb

avisen. Cal, doncs, confiar en les emocions...

la

Proper 10 de març, a les 19h, a la sala

participació

de

Laura

Castro,

Paloma

Domínguez, Joan Rubio, i Fernando Biset.

polivalent de la Biblioteca Can Baró.

La taula anirà acompanyada de la projecció del
documental “Conciliació per a tots”, i d'una

Taller

“PARTICIPA

A

LA

exposició bibliogràfica sobre conciliació laboral.

DECLARACIÓ 100% CIUTADANIA

L’acte finalitzarà amb la lectura del manifest

Com voldries que fos el teu consistori per

institucional.

aconseguir

Per

a

consultar

el

recull

la

plena

ciutadania?

Davant

les

properes eleccions municipals, des del Consell

bibliogràfic, feu clic aquí.

de les Dones del Baix Llobregat se'ns ofereix un

Taller

infantil

IGUALTAT”

“JUGUEM

i

CONTES

EN
AMB

PERSPECTIVA DE GÈNERE

espai de participació per a donar veu a les dones
de tots els municipis de la comarca mitjançant
una declaració conjunta: LA DECLARACIÓ 100%
CIUTADANIA. Proper 15 de març, a les 18.30h,

Els dies 9, 10, i 11 de març, a partir de les

al Servei de Polítiques per a la Igualtat de

17h, tots els nens i nenes de Corbera (de 3 a

Gènere.

12 anys) estan convidats i convidades a la
Biblioteca Can Baró per a jugar i gaudir dels
contes amb perspectiva de gènere i cultura de
la pau de Fil-a-l'agulla. El taller constarà de la
creació

d'un

mural,

jocs

de

sobretaula,

passatemps, etc. Més informació i inscripcions a
la pàgina web del Servei o al telèfon 936 500

Taller

“JO

CONCILIO,

211 ext. 275.

CONCILIES, ELLA...”

TU

Els objectius d'aquest taller són fomentar la

Xerrada “CONFIA EN LES TEVES

coresponsabilitat en la presa de decisions en la

EMOCIONS”

vida familiar, desmuntar les barreres subjectives

L'escriptora Carme J. Huertas ens parlarà de

que situen la dona en situació de desigualtat en

les emocions i de l'error de pensar-les, quan el

l’àmbit

domèstic

i
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laboral,

i

afavorir
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l’apoderament de les dones. Les sessions seran
conduïdes per Myriam Gutierrez, psicòloga del
centre CIANE. Propers 17, 24, i 31 de març, de
18.30 a 20h, al Servei de Polítiques per a la
Igualtat de Gènere. Cal inscripció prèvia (telèfon
o correu electrònic).

La campanya consta d'una exposició itinerant per
tot

l'estat

espanyol

i

d'una

guia

sobre

la

Exposició “LA IGUALTAT DE GÈNERE

coresponsabilitat en l'entorn empresarial. Per a

EN CARTELL”

consultar

la

campanya,

el

recorregut

de

l'exposició, i descarregar la guia, consulteu la
pàgina web:
tecorrespondenoscorresponde.org.

Campanya “DESFALCA ELS
ESTEREOTIPS”
Com són les dones que surten a la publicitat?
Quins

productes

anuncien?

Per

una

És un homenatge de la Diputació de Barcelona

representació més diversa, més creativa, i

a tots els municipis que, d'ençà dels primers

menys estereotipada, adheriu-vos al manifest

anys de democràcia, aposten clarament per la

de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de

igualtat entre dones i homes. L'exposició recull

Comunicació

101 cartells de 57 municipis de la província de
Barcelona. La podreu visitar del 29 de març a
l'11

d'abril,

Biblioteca

a

Can

la

sala

Baró.

La

polivalent

de

inauguració

la
de

l'exposició serà el mateix 29 de març, a les
18.30h,

amb

la

conferència

“Dones

en

transició”, a càrrec de Pròpia Consultores.

EXPOSICIÓ PLANETA DONA A LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Actualitat
Campanya “ET CORRESPON, ENS
CORRESPON”
Et correspon. Ens correspon és el lema de la
nova campanya de la Creu Roja per sensibilitzar
la ciutadania i les empreses de les conseqüències
negatives

que

la

falta

de

coresponsabilitat

suposa per a tota la societat i especialment per a
les dones en el mercat laboral.

Aquesta

exposició

desenvolupament
perspectiva

de

analitza
del

els

mil·lenni

gènere.

El

objectius
des

fotògraf

de

de
la

Javier

Rodríguez ha retratat més de 20 situacions
diferents que pateixen les dones avui dia al món
pel simple fet de ser-ho i d'haver nascut de
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manera casual en un lloc concret de la terra. La

Dona d’UGT on es poden consultar els treballs

mostra es pot veure al vestíbul de l'edifici

de

històric de la Universitat de Barcelona (UB) fins

pràctiques, i

al pròxim 18 de març. Més informació aquí.

temes de conciliació laboral, familiar i personal.

recerca,

activitats,

guies

enllaços d’interès

de

bones

vinculats a

Info interessant a la Xarxa
Guia

sindical

“CONCILIACIÓ

I

CORESPONSABILITAT DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL”
IGUALTAT I TEMPS DE TREBALL

El centre de recursos per a l’Organització del
Temps de Treball ofereix informació útil per a les
Pàgina web de la Confederació sindical de
Comissions

Obreres

on

es

pot

descarregar

aquesta guia pràctica que té per objectiu posar
en coneixement i difondre els drets laborals i
prestacions de la Seguretat Social relatius a la
conciliació.

persones i les organitzacions interessades en
conèixer i/o implementar estratègies d'organització del temps de treball que facilitin la conciliació de la vida personal i laboral. A la pàgina
web e-Catalunya hi trobareu estudis, metodologies, experiències, vídeos, conferències o articles de revistes científiques, entre d'altres.

Projecte europeu CONCILIACIÓ DE
LA

VIDA

LABORAL,

FAMILIAR

I

PERSONAL
Pàgina web del Departament Confederal de la

Més informació
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
NOU! Telèfon: 936 500 211 ext. 275
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