ÀREA DE POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT

CORBERA x
LA IGUALTAT 17

28 de maig
Dia Internacional d'Acció per la
Salut de les Dones

butlletí digital mensual d'igualtat - maig 2012

ÀREA DE POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT
Taller de lectura en femení ens

Ajuntament de Corbera

convida

x La Igualtat

a

conèixer

l'obra

Tres

guinees de la Virginia Woolf

Continua el seminari FRAGMENTS
DE FEMINISME i s'endinsa en el
feminisme del segle XX

Tres guinees va ser escrit en el període
d'entreguerres, just

fruit d'una reflexió arran

d'una carta que va rebre la mateixa autora
amb una pregunta: “Com podem evitar els
conflictes bèl·lics?”. Amb aquesta obra Virginia
El feminisme és un moviment social que va

Woolf uneix l'antibel·licisme i el feminisme,

permetre trencar la “normalització” de moltes

assenyalant com és obvi que la consciència de

desigualtats de gènere presents a la societat.

les dones és el camí més directe per a un món

En

diferent basat en la pau.

aquest

seminari

volem

rescatar

els

plantejaments d'alguns dels autors i autores
que van qüestionar

molts dels imperatius

Trobareu frases com la següent:

socials que existien, i alguns que encara

“Com a dona no tinc país. Com a dona, no vull

persisteixen a la nostra societat. Debatrem la

país. Com a dona, el meu país és el món

necessitat dels plantejament i recobrarem la

sencer. I amb això fa patent el seu menyspreu

genealogia d'aquest/es pensadors/es.

per

les nocions de

pàtria

i nacionalisme,

invents finalment patriarcals. La guerra no és
Les sessions del seminari són els dimarts de

en

18 a 19.30h a la seu de l'àrea. Per a més

independència, i molt menys la de les dones.”

absolut

un

camí

per

aconseguir

la

informació i inscripcions adreceu-vos al telf.
936

500

211

ext.

275

o

igualtatgenere@corberadellobregat.cat

al

Ce/

Per conèixer més d'aquesta obra i d'aquesta
autora us convidem a la sessió del 10 de maig
a les 18h a la sala polivalent de la
Biblioteca Municipal Can Baró.
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Actualitat

Xerrada:
Recursos psicològics per afrontar els

EXPOSICIÓ:
“Pilarín, 50 anys dibuixant per a
tots “

canvis

La il·lustradora i dibuixant Pilarín Bayés porta
els dibuixos, personatges i històries que han
captivat nens i nenes de diverses generacions al
Palau Robert de Barcelona, en escaure’s els 50
Els

canvis

humana,

són
però

inherents
moltes

a

la

naturalesa

vegades

anys de feina i els 70 del seu naixement a la

vénen

ciutat de Vic. La mostra “Pilarín, 50 anys

acompanyats de la incertesa i la por. És normal

dibuixant per a tots”, una de les activitats

que una nova situació vital comporti fer front a

programades dins l’Any Pilarín, es pot visitar del

noves decisions on sortiran dubtes, preguntes,

19 d’abril a l’11 de setembre.

inquietuds. Pot aparèixer la por com una emoció

El relat de l’exposició es desenvolupa a través

que ens ajuda a avaluar de forma adient, els

d’onze apartats i personatges: El meu pardal.

pros i els contres, els riscos i les dificultats, així

1964, El Zoo d’en Pitus. 1965, Antón Retaco.

com les possibilitats d'assoliment. Els canvis

1972, L’Espardenyeta. 1978, Institucions de

s'han de veure com essencials i necessaris a les

Catalunya.1984, Petita història de Gaudí. 1985,

nostres vides.

Trobament de dos mons. 1992, La família
Kouamé. 1997; En Patufet. 2002, Els lliris

Per

tractar

tot

això

i

buscar

recursos

vermells de l’àvia Tilín. 2008, i L’illa del Far.

psicològics, us convidem a la xerrada a càrrec

2010. Els personatges simbolitzen onze grans

de la Glòria Ramon, psicòloga del SAID (Servei

conceptes universals: la bellesa, la

d'Atenció i Informació a les Dones) el dia 7 de

comunicació, la convivència, el coneixement, la

juny a les 19.30h a la Sala polivalent de la

identitat, la cultura, la universalitat, la

Biblioteca Can Baró.

generositat, la tradició, la ficció i la diversió.
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CONCURS FOTOGRÀFIC:

CONVOCATÒRIA:

"Objetiu: Iguals"
EL VIDEO DEL MINUT

El Vídeo del minut és una invitació a totes les
dones perquè expressin en format audiovisual
aquells aspectes de la seva realitat que les
signifiquen com a subjectes.

la nova edició d' "Objectiu: Iguals", un concurs
de fotografies, organitzat per redjovenes.es,
on donen l'oportunitat de plasmar el que
pensen els i les joves sobre la igualtat de
gènere o sobre la violència de gènere. Permet

Té per objectius:
- Facilitar l'emergència i visibilitat de la mirada
femenina.
- Crear un arxiu audiovisual que reuneixi la
visió de les dones sobre diferents aspectes de la
realitat.

plasmar visualment models d'igualtat i no
violència,

destacant

sobretot

els

aspectes

positius dels valors igualitaris i no violents.
Es tracta de donar l'oportunitat per reflectir
com es veu la situació, en matèria d'igualtat, a
través de la teva mirada/objectiu, la imatge

El Vídeo del minut és un projecte col·lectiu
composat

Si tens entre 18 i 35 anys pots participar en

per

filmacions

d'un

minut

de

durada, realitzades en un pla seqüència i
concebudes sota un mateix tema.
El tema d'enguany: La revolució

que hi ha sobre la igualtat en la nostra
societat i com afecta

la joventut. El termini

per enviar les fotografies (mínim una, màxim
3) finalitza el dia 30 de juny del 2012 a
les 15h. Consulteu les bases del concurs per
a qualsevol dubte.

Teniu temps d'enviar les vostres propostes fins
al 14 de maig!
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CURS

de

teatre

i

gestió

de

les

emocions

EL CICLE “VEU DE DONA” del ICD
entrevistarà a Teresa Forcades

L'associació Homes Igualitaris proposa un curs
de teatre, de 15 hores adreçat a homes per
aprendre a gestionar les emocions.
Ens el presenten de la següent manera:
“Ens eduquen des que naixem per seguir els
mandats de gènere. I en aquest aprenentatge
el primer que fem és moltes vegades tapar,
ocultar,

perdre

emocions

contacte

genuïnes

per

amb

les

nostres

substituir-les

per

aquelles que se suposa són acceptables pel
nostre gènere. En fer-nos adults, ens trobem
perduts en un món de decisions i relacions on
no sabem a vegades identificar amb claredat
què ens passa, què sentim, què volem…”

i

emocions,

i

poder

acceptar-les, i transmetre-les amb confiança
amb nosaltres mateixos i amb els altres.

(actor

i

professor

comunicació). Es realitza
Igualitaris

(C/

Vilamarí,

de

Dins de les seves reflexions incorpora una
mirada reivindicativa de gènere i és un referent
en la lluita de les dones dins l'església. Amb la
seva obra La teología feminista en la historia
(Fragmenta editorial), vol “recuperar les figures
de totes les dones que al llarg dels segles han

teatre
baixos

Barcelona) i té un cost de 150€
Per a més informació us adrecem al seu bloc.

Des d'un punt de vista filosòfic, la teologia
feminista es pregunta: per què han tendit a
desaparèixer

de

la

història

les

aportacions

intel·lectuals de les dones? La resposta no és
homes dominen la història o el món i no han

i

a la seu d'Homes
31,

benedictina.

fàcil. No n'hi ha prou amb contestar: “perquè els

La realització del curs anirà a càrrec de Toni
Alcalde

Teresa Forcades, metgessa, teòloga i monja

la teologia feminista en el seu vessant històric.

amb el nostre cos, la nostra respiració, la
sensibilitat

18h, la periodista Rita Marzoa entrevistarà a

fet teologia”. Aquesta és una de les tasques de

En aquest curs es vol tornar a prendre contacte
nostra

El proper 31 de maig al Palau Robert, a les

de

volgut o no han pogut preservar o tenir en
compte les aportacions intel·lectuals de les
dones.” “És veritat que els homes dominen la
història o el món? Per què? És veritat que no
han volgut o no han pogut preservar les
aportacions intel·lectuals de les dones o tenir-les
en compte? Per què? I Déu, què diu a tot això?”

SERVEI D'IGUALTAT PER EMPRESSES
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Info interessant a la Xarxa
La decisió de proclamar el 28 de maig, com a
“Dia Internacional d'Acció per la Salut de la
Dona” va ser presa en la reunió d'integrants de
la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Sexuals
Reproductius, a Costa Rica al maig de 1987.
Mitjançant el Servei d'Igualtat per a Empreses

Des

(SIE) la Direcció General de Relacions Laborals

Internacional d'Acció per la Salut de la Dona

i

Departament

amb el propòsit de reafirmar el dret a la salut

d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de

com un dret humà de les dones on han

Catalunya

d'accedir sense restriccions o exclusions de cap

Qualitat

en

el

ofereix

Treball

del

informació,

recursos,

assessorament i formació on line al teixit

de

llavors,

es

commemora

el

Dia

tipus, i a través de tot el seu cicle de vida.

empresarial català per a l'elaboració i la
implantació de mesures que ajudin a vetllar
per la igualtat d'oportunitats i incorporar noves

Per aquest motiu us volem recomanar alguns

formes d'organització del temps de treball.

links d'interès:

En

Centre

aquesta

línia

es

crearà

el

Catàleg

d'anàlisi

i

programes

sanitàris

d’Empreses amb Pla d’igualtat on podreu

(CAPS) és una organització no governamental,

trobar els plans d’igualtat de les empreses

una associació científica sense ànim de lucre

catalanes: tant els registrats a través del

que,

REGCON (aplicatiu de registre i dipòsit de

pluridisciplinar,

convenis i acords col·lectius de treball) com els

gènere pretén contribuir a l'intercanvi d'idees,

inscrits a la base de dades del Departament

a la reflexió i a la investigació, entorn els

d’Empresa i Ocupació. L’accés a la informació
estarà oberta a tothom i es podrà consultar a
través de la pàgina web del Departament.

des

d'una
i

perspectiva
amb

una

sociosanitària,
perspectiva

de

problemes relacionats amb la salut. Elaboren la
revista MyS (Mujeres y salut) des de 1996.
Xarxa de Dones per la Salut
Són

una

xarxa

de

dones

feministes

motivades per la salut de les dones i del
conjunt

de

diferents

la

població

col·lectius

i

organitzades

àmbits:

en

d’usuàries,

d’ajuda mútua, de professionals, d’activistes
per la salut.
Creuen que hem de ser subjectes actius en
el procés de salut i desitgen millor qualitat,
equitat

i

polítiques

calidesa

en

l’atenció

potenciadores

perspectiva de gènere.
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de

sanitària
salut

i

amb
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Observatorio de Salud de las mujeres

Actua de manera participativa i col·laboradora

és un organisme de la Direcció General de

per

l'Agència de Qualitat del Ministeri de Sanitat i

permeti l'anàlisi de gènere i promogui la

Consum. La seva finalitat és promoure la

inclusió de l'enfocament de gènere i l'equitat

disminució de les desigualtats en salut per raó

en les polítiques i sistemes de salut.

generar

i

difondre

de gènere.

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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coneixement

que

