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Ajuntament de Corbera x

col·laboració del Servei de Polítiques per a la

LaIgualtat

Del 4 al 12 de desembre de 2010, a l'Antic

Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Corbera.

Exposició “La representació dels

Hospital de Pelegrins. Inauguració proper 3
desembre a les 19h. Visita guiada i xerrada a

cossos de les dones: un cos al

càrrec d'Assumpte Montellà, autora del llibre

servei

plaer

“La Maternitat d'Elna”, el 10 de desembre, a les

masculí” de l'Observatori de les Dones

19h. Més informació i confirmació d'assistència

de

la

mirada

i

el

als Mitjans de Comunicació.
Del 29 de novembre al 13 de desembre, a la

a la pàgina web www.corberadellobregat.org o
al telèfon 936 500 211 ext. 231.

Sala de Plens. L’exposició és una invitació a la
lectura crítica de la representació que fan els
mitjans audiovisuals occidentals del cossos
femenins.

Inauguració

de

l'exposició,

dimecres 1 de desembre a les 19 hores. Més
informació a la pàgina web del Servei o al
telèfon 936 500 211 ext. 275.

Taller d'escriptura de relat breu
des de la perspectiva de gènere, a
càrrec de Mercè Anguera, escriptora.
Tots els dijous quinzenals a partir del 9 de
desembre i fins els 24 de febrer de 2011. El

Conferència-Taller “Dels magazines

taller tindrà lloc al Servei de Polítiques per a la

al coaching. Les dones com a públic

Igualtat de Gènere, de 19 a 20.30h. Més

televisiu”.
A càrrec de l'Observatori de les Dones en els
Mitjans

de

Comunicació.

Proper

1

informació i inscripcions a la pàgina web del
Servei o al telèfon 936 500 211 ext. 275

de

desembre, a les 19.15h, a la Sala de Plens de
l'Ajuntament. Més informació a la la pàgina web
del Servei o al telèfon 936 500 211 ext. 275.

Exposició “La Maternitat d'Elna.
Bressol de l'exili 1939-1944”.
Coproduïda pel Memorial Democràtic de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Elna,
i ara, impulsada pel Servei de Cultura, amb la
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dels recorreguts legals de les dones que viuen

Actualitat

violència masclista a Europa i les respostes del

Campanya joguines no sexistes.

sistema

penal

des

d’una

perspectiva

internacional. A càrrec del Centre Antígona
(UAB), proper 2 de desembre, a la sala
d'actes del Palau de Mar (16 a 20h). Més
informació aquí.

Compartim

el

Temps! També

al

Facebook.

Comença el compte enrere per al Nadal, els
llums del carrer en són el senyal. A més,
l’ambient s’agita i els ànims comencen a mutar,
i com cada any ens toca viure el periple
nadalenc dels regals. I arriba el moment de la
tria, i la cosa es complica perquè és difícil
escollir entre perfums que provoquen èxtasis
femenins i joies que vesteixen el nu absolut. Si
bé l’oferta quant a productes és inabastable,
pel que fa als models que transmeten no és
gaire variada, i el rosa i el blau fan més estralls
que mai... Llegir l'article sencer aquí.

masclista

qual Corbera de Llobregat també hi participa,
està

adreçada

a

implicar

tota

la

societat

catalana en l'assoliment d'un repartiment més
equitatiu de les tasques domèstiques i de cura
entre totes les persones membres de la llar.
Des de fa uns dies, Compartim el Temps!

Conferència internacional
“Violència

La campanya "Compartim els Temps!", de la

aconsegueix arribar a moltes més llars gràcies

en

les

a la creació de la seva pàgina al facebook i de

relacions d’intimitat.” La demanda

les

de justícia i de protecció de les

representen.

dones i les respostes del sistema
penal: prospectives internacionals.

oportunitats
Us

que

les

animem

xarxes
a

socials

consultar

els

materials, activitats i jocs educatius de la
campanya, així com a adherir-vos al manifest i
a fer amistat amb la campanya.

Jornada sobre violència de gènere
en l'àmbit penitenciari: 'Un marc
teòric

per

a

l'actuació

socio-

educativa amb l'agressor'.
Presentació del projecte de recerca europeu
Wosafejus, l'objectiu del qual és la comprensió

El Grup de Treball d'Àmbit Penitenciari del
Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de
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Catalunya

organitza

el

proper

13

de

del nou Programa d'Educació per la Pau. El

desembre aquesta jornada en la qual es

premi

parlarà de la construcció social del gènere i la

organitzacions, associacions o institucions que

seva relació amb la violència, la construcció de

ofereixen programes per a professionals de

la masculinitat i la feminitat, els costos de la

l'ensenyament de capacitació i aprenentatge

masculinitat, la definició, tipus i conseqüències

entorn la resolució de conflictes d'una manera

de la violència de gènere i els mecanismes i

positiva i constructiva. Més informació de la

característiques

convocatòria i bases a la web de la Fundació

dels

homes

agressors.

Informació de la jornada i inscripcions aquí.

Llibre

“Els

famílies

usos

catalanes:

experiències

del

temps

un

reconeixement

a

les

Evens.

en

entrevistes

viscudes”.

és

i

Aquesta

Info interessant a la Xarxa

publicació neix amb la voluntat d’il·lustrar,
mitjançant entrevistes i fotografies, l’explotació
de les dades del Panel de Famílies i d’Infància
del Departament d’Acció Social i Ciutadania. Es

Curtmetratge

“El

orden

de

las

cosas”

presenten famílies amb fills i filles que han
volgut participar responent a un seguit de
preguntes,

tot

explicant-nos

les

seves

experiències i opinions. Consulta en línia [PDF,
3,87 MB.]

La vida de la Júlia transcorre a la banyera.
Gota a gota anirà reunint el valor necessari per
a

canviar

l'ordre

de

les

coses.

Aquest

curtmetratge dels germans Esteban Alenda
tracta sobre esperança i sobre moments en què
una

decisió

presa

a

temps

pot

fer-nos

començar una nova vida que segurament serà
millor. Podeu visualitzar el curt aquí. Més
informació

a

la

pàgina

web

http://elordendelascosas.com/.

Subvencions i Ajuts
Premi Evens Educació per la Pau
2011.
La Fundació Evens atorga per primera vegada
el Premi Evens Educació per la Pau com a part

El Bloc de la formació del programa
ENDE
Blog creat per l'Associació per a joves TEB, la
Fundació Innovació per l'Acció Social, i la Xarxa
Comunitària de Sant Antoni.
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organització no governamental sense ànim de
lucre des de la qual es treballa en la posada en
marxa

de

projectes

d'intervenció,

en

els

Aquestes organitzacions fomenten l'ús de les
TIC's i desenvolupen projectes relacionats amb
el programa ENDE de l'Institut Català de les
Dones.

diferents

àmbits

de

la

participació

social,

política, econòmica i cultural, amb l'objectiu

HOMES IGUALITARIS

d'aconseguir que la igualtat d'oportunitats sigui
real i efectiva.

STOPMACHISMO

Web de l'Associació d'Homes per la Igualtat de
Gènere (AHIGE), a Catalunya. Aquesta entitat
treballa per la transformació personal, l'acció
diverses

Pàgina web del grup Hombres contra la

plataformes i accions ciutadanes, i realitza

desigualdad de género els quals treballen

treball de recerca sobre temes relacionats amb

per la promoció de la igualtat entre dones i

les masculinitats.

homes, la lluita contra el masclisme en totes

social

i

política,

participant

en

les seves formes i la seva pròpia transformació
personal.

FUNDACIÓN MUJERES
Pàgina web de la Fundación Mujeres, una

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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