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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
TALLER DE LECTURA

Ajuntament de Corbera

ens convida a

conèixer l'obra La meitat de l'ànima,

x La Igualtat

de l'escriptora Carme Riera.

LIPDUB per la prevenció del càncer
de mama

La meitat de l'ànima, premi Sant Jordi 2004, és
Un Lipdub és un vídeo musical realitzat en un
pla seqüència (una sola toma) on les persones
sincronitzen els seus llavis i moviments amb
una cançó.

que és una experiència col·lectiva i creativa
que pot tenir un paper interessant en la
prevenció o sensibilització

de forma positiva

pel càncer de mama. Per això us convidem a
participar-hi el dia 21 de juliol a les 18h al
de

de

les

Palmeres.

L'assaig

es

realitzarà el dijous 19 de juliol a les 18h.
El vídeo resultant es farà públic el 19 d'octubre
formant part de la campanya entorn el Dia
contra el Càncer de Mama.

recuperar

la

memòria

històrica

del

franquisme. La novel·la la protagonitza una
escriptora i s'inicia en les signatures de
Sant

Des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat pensem

Parc

una obra sobre la identitat i sobre la necessitat

Jordi

quan

un

desconegut

lliura

un

cartipàs ple de cartes a l'escriptora. La seva
lectura

la

trasbalsa

i

li

obre

una

sèrie

d’interrogants que faran trontollar la memòria
del seu passat familiar i de la identitat dels
seus pares. Aleshores comença un procés de
recerca

apassionant

que

la

porta

al

vell

escenari dels republicans a França.
Per conèixer més coses d'aquesta obra i
l'autora us convidem a la sessió del

de

26 de

juliol a les 18h a la sala polivalent de la
Biblioteca Municipal Can Baró.

Per a més informació adreceu-vos a l'Àrea de
Polítiques d'Igualtat: tel. 936 500 211 ext. 275
o per correu electrònic a
igualtatgenere@corberadellobregat.cat
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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
Actualitat

CONFERÈNCIA:

Universitat d'Estiu de les Dones 2012

Anàlisi de la reforma laboral amb
perspectiva de gènere

La Universitat d'estiu de les Dones (UED)
és una universitat que té per objectiu oferir una
formació alternativa en matèria d'igualtat de
gènere, que permeti actualitzar coneixements,
intercanviar informació i opinions i analitzar,
des

de

la

perspectiva

de

gènere,

temes

d'actualitat que no sempre es tracten al llarg
del curs acadèmic.

els

cursos

programats

en

aquesta

cinquena edició de la UED formen part de
l'oferta de cursos d'estiu d'Els Juliols, els
cursos d'estiu de la UB, i es desenvolupen a les
instal·lacions del Citilab-Cornellà.
En

aquesta

edició

analitzar-la i valorar les conseqüències des de la
perspectiva de gènere, la Comissió de Dones
Advocades del Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Barcelona han organitzat una conferència a
càrrec del Sr. Rafael Calderón Folchs, advocat
laboralista, presentada i moderada per la Sra.
Andrea Accuosto Suárez, advocada que pertany
a la Comissió de dones advocades.

Distribuïts al llarg de la setmana del 9 de
juliol,

La reforma laboral ha sigut molt discutida. Per

ens

donen

L'activitat es realitzarà el dia 4 de juliol a les
19.30h

per

entendre el segle XXI, analitzen La Dona a les

la

seu

del

Il·lustre

Col·legi

d'Advocats de Barcelona al Carrer Mallorca,
núm. 283 de Barcelona. L'entrada és gratuïta
però és necessari confirmar l'assistència. Per a
més

Claus

a

informació

poseu-vos-hi

en

contacte

mitjançant el tel. 934 961 880 o el correu
electrònic comissions@icab.es .

cultures mediterrànies, La representació de les
dones als mitjans de comunicació i trenquen
estereotips amb Noves mirades de la dona
àrab i oriental a través del cinema.
Per a més informació truqueu al 93 403 58 80
o escriviu un correu al estiudones@ub.edu.
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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
Premis i subvencions

ACTIVA'T a l'estiu!

Subvenció

per

l'elaboració

i

implementació de plans d'igualtat per
la petita i mitjana empresa.

El Consell de Dones del districte de Gràcia ens
proposa un seguit d'activitats obertes i gratuïtes,
a la plaça de les Dones del 36, per aquest
estiu entre les quals destaquem:

El ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat
ha convocat, mitjançant la resolució del 13 de
juny del 2012, les ajudes per a la petita i
mitjana

empresa

d'entre

30

i

205

treballadors/es, així com d'altres entitats,
Tots els dimarts de 12 a 13h Tai-txi i txi-kung
Tots els dijous

de 12 a 13h caminades i

exercicis de memòria.

(societats

cooperatives,

associacions

i

fundacions) per l'elaboració i implementació de
plans d'igualtat. El pla d'igualtat de l'empresa

Dijous 16 d´agost a les 19 h Nena no tinguis
por, amb la contacontes Elisabet Ulibarri i a les
19.30h La pallassa maga Xicana.
17 d´agost a les 20 h Històries amb Mozart, un
espectacle de música i narracions.
18 d´agost a les 22 h música i ball amb Les
Galetes Franklin Sis músics i dues cantants ens
faran un recorregut musical pel repertori de la
cantant de soul Aretha Franklin.

consisteix en un conjunt ordenat de mesures,
adoptades després de realitzar un diagnòstic de
la situació, que tendeixen a aconseguir en
l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats
entre

dones

i

homes

i

a

eliminar

les

discriminacions per raó de sexe i/o gènere. Els
plans d'igualtat fixaran els objectius concrets
d'igualtat a aconseguir, les estratègies i les
accions concretes a adoptar per a la seva
consecució, de forma planificada en el temps,

Per a més informació consulteu el següent link.

incloent

la

relació

de

mitjans

materials

i

humans necessaris, així com l'establiment de
sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels
objectius fixats
El termini de presentacions és fins el 9 de
juliol.
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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
PREMIS FUNDE 2012

CERTAMEN LITERARI Maria de Maeztu

La convocatòria de la sisena edició dels Premis
Funde 2012 que reconeixen a aquelles dones
que

en

l'exercici

de

la

seva

activitat

professional, constitueixen un model de valors
per l'associació, i que en algun aspecte de la
seva carrera professional i com a resultat de la
seva capacitat, del seu talent i el seu esforç,
s'han

convertit

en

referents

per

aquest

El premi dotat amb 1.250€ va adreçat a dones
majors de 16 anys i de temàtica lliure, ha de
ser original i inèdit i ha de tenir una extensió
màxima de deu folis.
El termini de presentació és el 31 de juliol.
Per més detalls consulteu les bases.

col·lectiu
Les persones que vulguin optar als Premis
Funde hauran d'omplir el formulari d'inscripció
que trobaran www.premisfunde.com
El termini de presentació

de candidatures

s'acaba el 6 de setembre de 2012.

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
Telèfon: 936 500 211 ext. 275

Elaborat per:

Col·laboren:
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