ÀREA DE POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT

CORBERA x
LA IGUALTAT 14

Ecofeminisme:
igualtat i sostenibilitat
butlletí digital mensual d'igualtat - gener 2012

ÀREA DE POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT
MERCÈ ANGUERA REB EL PREMI
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JOAQUIM RUYRA DE NARRATIVA

LaIgualtat

JUVENIL

Seminari:
FRAGMENTS DE FEMINISME

Volem felicitar la nostra conciutadana Mercè
Anguera, mestra de formació i ofici, escriptora i
col·laboradora des de 2007 en diversos tallers
d'escriptura i lectura des de la perspectiva de
gènere

pel premi de les lletres catalanes

Joaquim Ruyra de narrativa juvenil per la seva
El feminisme és un moviment social que va

obra La princesa invisible.

permetre trencar la “normalització” de moltes
desigualtats de gènere presents a la societat.

Aquesta novel·la recull la veu d'una dona jove,

En

els

la Mei, que inicia la seva vida adulta prenent

plantejaments d'alguns dels autors i autores

com a punt d'inflexió la relació amb un noi, en

que van qüestionar

molts dels imperatius

Sergi. Aquesta relació, que per la Mei hauria de

socials que existien, i alguns que encara

ser de descoberta i d'autoafirmació, pren un

persisteixen a la nostra societat. Debatrem la

caire inesperat, que la desconcerta i la fereix.

necessitat

Com a contrapunt hi ha les experiències de la

aquest

seminari

dels

volem

mateixos

i

rescatar

recobrarem

la

genealogia d'aquest/es pensadors/es.

seva mare i la seva àvia. Entre totes tres hi ha
un vincle intens, difícil i imperfecte moltes

Les sessions del seminari seran els dimarts de

vegades,

18 a 19.30 i començaran el 31 de gener.

esdevenint una xarxa de seguretat per la Mei,

Per a més informació i inscripcions adreceu-vos

feta de voluntat d'entendre i de respecte per la

al telf. 936 500 211 ext. 275 o al Ce/

llibertat

igualtatgenere@corberadellobregat.cat

maternitat, l'amor, el desig, la feina, la pròpia

però

que,

personal.

La

malgrat

vida

això,

acaba

quotidiana,

la

imatge, la pèrdua, el pas del temps, la cura
dels qui ens son propers i, especialment, com
comença

una

relació

que

maltractament, són temes presents.
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La

Princesa

Invisible

és

el

nom

de

la

perruqueria de la mare de la Mei, i també fa
referència a les dones de totes les edats que no

Programa

“ATENCIÓ

A

LA

MATERNITAT EN RISC”

destaquen per res concret però que, sovint i de
moltes maneres diferents, treballant, estimant,
aprenent, lluitant i vivint el dia a dia són tan
belles, valentes, intrèpides i especials com les
princeses dels contes...

L’Associació Salut i Família amb el suport del
CatSalut ofereix serveis a les dones i famílies
vulnerables arreu de Catalunya en l’àmbit de la
prevenció

Actualitat

de

la

interrupció

voluntària

de

l’embaràs i la promoció de la salut reproductiva.

PREMI NOBEL DE LA PAU 2011 PER
DUES ACTIVISTES AFRICANES I UNA
ASIÀTICA

L’objectiu és millorar la cobertura de necessitats
insatisfetes en l’àmbit de la prevenció i promoció
de

la

salut

matern-infantil,

coneixements,capacitats

i

xarxes

enfortint
de

suport

social funcionals. Donen informació útil per a
que els infants creixin sans i sobre recursos
públics de planificació familiar.

D'esquerra a dreta: Tawakul Karman (activista
iemenita), Ellen Johnson Sirleaf (presidenta de
Libèria) i Leymah Roberta Gbowee (defensora
dels

drets

de

les

dones

i

creadora

del

Les empleades i empleats de llar
s'integraran al Règim General de la
Seguretat Social

moviment Women of Liberia Mass Action for
Peace ).

Segons

el

1620/2011,

Real
del

Decret
14

de

El passat 10 de desembre es van lliurar els

novembre a partir del 1 de

premis Nobel. D'entre aquests volem destacar

gener de 2012 es regularà la

el

relació

premi Nobel de la Pau que

s’atorga

laboral

de

caràcter

anualment a la persona o persones que “hagi

especial del servei de la llar familiar. Segons

treballat més o millor en favor de la fraternitat

l'Enquesta de Població Activa el 93% d'aquest

entre les nacions, l’abolició o reducció dels

col·lectiu son dones i quasi un terç estrangeres.

exèrcits existents i la celebració i promoció de

I segons fonts sindicals hi han aproximadament

processos de pau". Aquest 2011 ha recaigut en

unes

tres dones que han treballat per garantir

desenvolupant

la

democràcia i per construir una cultura de la

només

pau en països on les circumstàncies ho fan

situació.

700.000

persones

aquesta

290.000

feina

tenen

força difícils.
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a
de

regulada

Espanya
les
la

quals
seva
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Informe sobre DONES, VIOLÈNCIA
MASCLISTA I SEGURETAT.

L'Àrea de Recerca i Innovació de la Fundació
SURT

ens apropa al coneixement de la

seguretat des de la perspectiva de gènere
mitjançant l'informe "Mecanismes de garantia
del dret a la seguretat de les dones que es
troben o s'han trobat en una situació de
violència masclista fruit de la qual s'ha dictat
una

ordre

d'allunyament

de

l'agressor",

finançat per la Subdirecció General de Memòria
i Pau de la Generalitat de Catalunya.

En aquesta ocasió ens aproxima a una corrent
que va néixer a final dels anys 60 i que es un
encreuament entre el feminisme i l'ecologisme.
Podeu consultar-lo on line.

Info interessant a la Xarxa
PORTAL PER DONES VIATGERES

Aquest informe d’investigació és el resultat de
10 mesos de recerca durant els quals s’ha
treballat

per

donar

resposta

al

següent

objectiu: millorar el coneixement sobre els
mecanismes de garantia del dret a la seguretat
de les dones que han patit violència masclista i
disposen d’una mesura de protecció, i analitzar
la seva eficàcia des de la pròpia experiència de
les dones.

La comunitat virtual de mujeresviajeras.com
va ser creada per Pilar Tejera al 2007. Aquesta
historiadora,

diplomada

aficionada

estudiar

a

en
les

egiptologia

dones

i

viatgeres

victorianes del segle XIX, realitza aquesta

ÚLTIM

NÚMERO

DOSSIER

DE

DONES

CENTRAT

EN

L'ECOFEMINISME.
L'associació

amb una editorial de segell propi (Casiopea) i

uns dossiers que fomenten el

el paper que la dona ha tingut en l'àmbit de

i

envolten

les

comunicació.

projectes viatgers. La seva tasca es completa
participació en actes i conferències per difondre

Dones

coneixement
a

iniciatives, històries i reptes de dones en

publica

de

trimestralment

iniciativa amb l'objectiu de donar a conèixer

la

Periodistes

reflexió
dones

i

de
al

temes
món

de

que
la

l'exploració,
esports

i

l'aventura,
la

l'antropologia,

cooperació,

disciplines.
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entre

els

d'altres
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BLOC SOBRE DONES AL PAIS.COM

WEB SOBRE DONES I CULTURA

Aquest espai digital ens porta diàriament una
mirada sobre l'actualitat des de la perspectiva de
gènere. Ens recupera l'actualitat des d'un punt
de vista crític sense oblidar-se d'assenyalar
males o bones pràctiques des d'un punt de vista
igualitari. Va néixer sota la coordinació de
Ricardo de Querol, redactor cap de Societat, i
Charo Nogueira, especialista en Igualtat,

per

tal d'explicar els canvis que està aportant la
dona a un món en transformació, per detectar
desigualtats i per albergar debats sota aquesta
premissa clau: una societat desenvolupada i
lliure no pot funcionar si no permet idèntiques
oportunitats a la meitat de la població.

L'entitat Clásicas y modernas. Asociación para
la igualdad de género en la cultura ens ofereix
en la seva web l'accés a estudis i articles
vinculats a la participació de les dones al món
cultural,

notícies

d'actualitat,

bibliografia

d'interès,... per tal de visibilitzar l'actual manca
de paritat al món cultural i artístic (literatura,
cinema, música,...). Al seu manifest ens deixen
unes xifres esfereïdores.

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
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