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XERRADA:

Ajuntament de Corbera

i

emprenedoria amb Flors de Bach

x La Igualtat
TALLER:

Lideratge

Autoconeixement

i

escriptura

En aquest taller es faran exercicis per tal
d’assolir
incorporar

eines
al

i

recursos

procés

de

que

puguem

l’escriptura.

En

aquesta edició intentarem fer una mirada
introspectiva per, després, crear personatges
i situacions de ficció. Intentarem esbrinar
què diu de nosaltres el que escrivim.

La XDEC ens apropa en aquesta xerrada al
món de les teràpies naturals i alternatives de
la mà d’una de les seves associades, l’Elvira
Anducas. L’Elvira defineix la seva manera de
treballar així: “Procuro buscar una forma més
natural, menys invasiva i no agressiva de
mantenir un millor i òptim estat de salut a tots
els nivells: físic, emocional i mental per tal de

Dimarts 14 i 21 d’abril, 5,12 i 19 de

retrobar així l’equilibri global del nostre ésser”.

maig i 2 de juny a les 19h als mòduls de
l’Àrea de Polítiques d’Igualtat.

Dimarts 21 d’abril a les 20.30h a la sala
polivalent de la biblioteca Can Baró.

Cal inscripció prèvia
Per a més informació:
Per a més informació:
Tel 93 517 58 78

http://xdecorbera.com/
https://www.facebook.com/xdecorbera

igualtatgenere@corberadellobregat.cat

xde.corbera@gmail.com
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PRESENTACIÓ DEL OPUSCLE:

CELEBREM SANT JORDI:

Recull de receptes i remeis de les

dels

Dones Sàvies de Corbera

textos

Cicles

Lectura

de

Vida

i

inauguració del bloc “Les plomes

del corb”

L’octubre

de

2014

l’Àrea

de

Polítiques

d’Igualtat va iniciar el taller Viure-escriure, de
A Corbera les herbes remeieres són un dels

la mà de la Mercè Anguera, amb la intenció de

nostres actius. Passejant per les muntanyes

donar eines per iniciar-se a l’escriptura, així

que ens envolten podem trobar-ne de diverses

com

menes, segons la temporada.

cadascuna de les persones participants. Com a

facilitar

“trobar

la

veu

pròpia”

de

cloenda d’aquest taller es van realitzar uns
El Consell de les Dones Sàvies ha vist l’interès

escrits entorn els cicles de la vida que voldríem

de recollir algunes de les receptes que encara

compartir amb qui ens vulgui acompanyar el

utilitzen, o que recorden que utilitzaven quan

dia de Sant Jordi.

eren petites, en aquest fullet que es podrà
recollir el dia de Sant Jordi. L’edició en paper

A més, com iniciativa d’una de les participats

és limitada es recomana recollir un tiquet de

s’ha creat un bloc d’escriptura per motivar la

reserva del mateix a l’Àrea de Polítiques

seva pràcitca i generar un espai (virtual) de

d’Igualtat, al Casal de Les Magnòlies o també a

trobades entre persones que els hi agradi

la Biblioteca Can Baró.

aquesta activitat. El dia 23 es presentarà
aquest bloc i se’n començarà a fer-ne difusió.

Exemplar gratuït.
Es podrà descarregar del web municipal a
partir d’aquesta data.

Dijous 23 d’abril a les 19h a l’Àrea de
Polítiques d’Igualtat (Pl. St Antoni, s/n)

Dijous 23 d’abril de 12.30 a 14h a la Pl.

Dins dels actes de la fira de St. Jordi.

St. Antoni (dins dels actes de la fira de
St. Jordi).
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Activitats fora de Corbera
JORNADA: Fem talent

Aquesta iniciativa de la Xarxa de Parcs Científics i
Tecnològics de Catalunya
promou la igualtat
d’oportunitats i la gestió del talent femení a
l’Economia del Coneixement.
Es centra en l’activació del talent femení i la
promoció de la igualtat en l’economia, l’empresa i
el treball en totes les seves vessants.

I

CONGRÉS

SOBRE

INTERNACIONAL

DONES

I

SEGURETAT

VIÀRIA

En aquest simposi el Servei Català de
Trànsit analitzarà el paper de la dona en la
mobilitat a través de la participació de
persones expertes internacionalment.
Els eixos del congrés són:
Presentació

de

l’informe

PIN

Organitza diverses activitats i fòrums estructurats
en ponències impartides per professionals, debats
i taules rodones a més de presentacions de
pràctiques innovadores en la promoció de la
igualtat d’oportunitats.

home/dona

És un espai de reflexió i debat on compartir
experiències, bones pràctiques i dissenyar
conjuntament la societat que volem per al futur.
Creem diàleg al voltant de les xarxes socials,
on fem.talent hi està present.

Per a més informació cliqueu l’enllaç.

sobre

Seguretat viària: una qüestió de gènere
Estratègies de prevenció de la sinistralitat
Psicologia i campanyes de comunicació.

Activitat gratuïta.

Dimarts 28 d’abril de 9 a les 18.30h a
Descarrega el programa.

l’espai Bonnemaison (Barcelona).

Activitat gratuïta.
Divendres, 17 d’abril a les 8.30 a La
Salle Campus Barcelona- URL.
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CLASSES D’ALFABETITZACIÓ

L’Àrea

d’Ensenyament,

de

Polítiques

d’Igualtat

i

d’Immigració hem iniciat un projecte d’alfabetització per
persones adultes. Les classes es realitzen els dilluns de 9.15
a 10.15h als mòduls de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat.

Si

coneixeu alguna persona que pugui beneficiar-se d’aquest
projecte no dubteu en comentar-li. També pot trucar per
demanar informació als telèfons: 936500211, ext. 2028
(Francesc) i 935175878 (Sandra).

Més informació
http://www.corberadellobregat.org/dona.asp
Escriu-nos a: igualtatgenere@corberadellobregat.cat
Pl. Sant Antoni, s/n (mòduls) Telèfon: 935 175 878
Facebook: https://www.facebook.com/politiques.igualtat

Elaborat per:

Col·laboren:
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