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Ajuntament de Corbera

Taller de lectura en femení ens

x La Igualtat

convida a conèixer l'obra Memòries

Xerrada

d'una jove formal, de la filòsofa i

FAMÍLIA I CANVIS VITALS

escriptora Simone de Beauvoir

Memòries d'una jove formal és la biografia dels
primers anys de l'autora, que juntament amb
Durant

la

diferents

vida,
tipus

les
de

famílies

crisis,

que

passen

per

poden

ser

evolutives o inesperades. Tant unes com les
altres

poden

ser

afrontades

de

diferents

maneres depenent dels recursos que tinguin
les

persones

i/o

les

famílies

i

de

les

experiències prèvies.
Per

tractar

tot

La plenitud de la vida i Final de comptes
recullen

les

seves

vivències

i

les

seves

diferents reaccions d'acord amb el moment
viscut.
L'obra escollida descriu els primers 20 anys de
l'autora (entre ambdues guerres mundials) i la
seva trobada amb Jean-Paul Sartre. Ens explica
la seva criança en una família burgesa sense

això

i

buscar

recursos

psicològics per afrontar-ho us convidem a la
xerrada a càrrec de la Glòria Ramon, psicòloga
del SAID (Servei d'Atenció i Informació a les
Dones) el dia 7 de juny a les 19.30h a la
Sala polivalent de la Biblioteca Can Baró.
Aquesta xerrada s'emmarca dins dels actes en
commemoració del Dia Internacional d'Acció
per la Salut de les Dones.

diners i vinguda a menys, i la seva rebel·lia
contra la vida totalment planejada que la seva
mare

li

proposa.

La

seva

voluntat

de

compromís social i filosòfic juntament amb la
marcada

ànsia

d'emancipació,

li

permet

alliberar-se de la moral retrògrada oferta per la
seva mare.
Per conèixer més d'aquesta obra i

autora us

convidem a la sessió del 14 de juny a les 18h
a

la

sala

polivalent

Municipal Can Baró.
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de

la

Biblioteca
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Recull on-line de materials i adreces
entorn

al

L'ORGULL

DIA

INTERNACIONAL

LGBT

(lesbianes,

Actualitat

DE

gais,

Jornada comarcal:
EMPRENEDORIA I TALENT FEMENÍ A
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

bisexuals i persones transgènere).

La iniciativa de la jornada neix de l’Ajuntament
El dia conegut popularment com el dia de
l'orgull gai va néixer de la idea de què cap
persona ha d'avergonyir-se del què és, sigui
quin sigui el seu sexe, orientació sexual o
identitat sexual. Per tant, aquest “orgull” hauria
d'interpretar-se com “un sentiment de dignitat”.
Tot i que la nostra societat ha viscut una
transformació social des dels disturbis del 28 de
juny de 1969 a Stonewall (Nova York),

que

marquen l'inici del moviment d'alliberament
homosexual. Volem dipositar el nostre granet de
sorra per eliminar l'homofòbia que encara és
present, en diferents graus, a la nostra societat.
Des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat hem volgut
oferir un recull de materials i adreces d'interès
que podeu consultar al següent enllaç de l'Àrea
de

Polítiques

d'Igualtat

del

Ajuntament

Corbera de Llobregat a partir del 28 de juny.

de

d’Esplugues de Llobregat que en els últims anys
ha fomentat la creació d’una xarxa de dones
empresàries en el seu municipi. El treball amb
les empresàries i les possibilitats d’aquestes per
generar ocupació ha estat un factor clau pel
consistori

d'Esplugues

de

Llobregat.

D’aquí

l'impuls per l’elaboració d’un pla estratègic
municipal de foment de l’ocupació on un dels
eixos fonamentals és el treball amb les dones
empresàries, l’extensió d’aquesta xarxa a nivell
comarcal i el foment de la iniciativa de dones
que

vulguin

desenvolupar

un

projecte

empresarial propi.
Aquesta jornada realitzada conjuntament amb
el Consell Comarcal del Baix Llobregat, es
realitzaran el 4 de juliol de 16 a 20h i va
dirigida a dones empresàries o potencialment
emprenedores. Per a més informació adreceuvos 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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Tertúlia:

20a MOSTRA DE FILMS DE DONES

EMPRENDRE EN FEMENÍ: DES DE LA

DE BARCELONA

FAMÍLIA A L'EMPRESA

La consultora e+1 ens convida a la tertúlia
“Emprendre en femení: des de la família a
l'empresa”. L'objectiu d'aquesta sessió és donar
embranzida pel procés de reincorporació al món
laboral,

oferint

la

visió

de

l'autoocupació

i

l'esperit empresarial com una opció real. Volen
ajudar

a

potenciar

actituds

positives

(autoestima, automotivació, determinació, ....).

La Mostra internacional de films de dones de
Barcelona que entre el 7 i 17 de juny durà a
terme la seva 20a edició, tindrà lloc a la
Filmoteca de Catalunya, al CCCB, a l'Espai
Francesca Bonnemaison i a la Virreina.

En molts casos la dona s'ha vist apartada
temporalment de la seva carrera professional per
motius familiars. Es tracta doncs, de reconduir i
aprofitar l'experiència i el coneixement vital
generat.

La Mostra s'ha caracteritzat al llarg dels anys
per

la

seva

ferma

aposta

pel

cinema

compromès, d'inqüestionable qualitat i gran
atractiu comercial tot i que en moltes ocasions
ha

tingut

grans

problemes

de

distribució.

Enguany s'ha arribat a un acord entre la
L'activitat es realitzarà el dia 12 de juny a les
18h a la seu d'aquesta consultora al Carrer
Moscou número 14, 4rt 1a de Barcelona. Per a
més

informació

poseu-vos-hi

en

mitjançant el formulari del seu web.

contacte

Mostra i el portal de cinema Filmin per tal
d'oferir una nova via a aquelles obres que,
després de projectar-se a la Mostra, volen
arribar a un públic més nombrós.
Durant
estrenant

les
al

properes
portal

setmanes
online

s'aniran

alguns

títols

significatius projectats a la Mostra i, entre el 7 i
17 de juny, durant la 20a Mostra a Barcelona,
Filmin oferirà una selecció de films dirigits per
dones a un preu reduït.
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conductor per reflexionar sobre el futur des de
l'apoderament i la construcció d'una identitat

Projecte audiovisual:

triada.

CENICIENTAS 3.0

La seva plataforma s'ha creat per

informar i

generar interès entorn de la importància i
necessitat de les mesures en pro de la igualtat
per a l'eliminació dels estereotips i els rols
històricament assignats, aconseguint així una
“conscienciació participativa”.
Perquè conegueu una mica millor el projecte us
convidem a veure el trailer de presentació.

Cenicientas 3.0 és un projecte de comunicació
que té com a objectiu difondre la transformació
històrica

de

la

identitat

fomentar-ne la participació

de

les

dones

i

com a agents del

diàleg social. Passat i present seran el fil

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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