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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
Ajuntament de Corbera
x La Igualtat

XERRADA: Estratègia de l’espai al
lloc de treball.

TALLER: Contes i emocions

La

Xarxa

de

Dones

Emprendores

de

Corbera (XDEC) ens proposen una nova
xerrada adreçada en aquest cas a conèixer
Les corberenques Elvira Anducas (terapeuta i
formadora en essències florals del Dr. Bach) i
la Mercè Anguera (mestra i escriptora), ens
proposen participar en un taller d’escriptura
de contes per explicar les essències florals
als infants.
Si us agrada escriure i us agrada aprofundir
en les emocions us recomanem que us
informeu

d’aquest taller i participeu en

aquest projecte.

com millorar i enfortir els espais laborals.
La

conferenciant,

consultora

de

Astrid

l’empresa

és

Kumkum,

especialitzada en crear espais harmònics,
més habitables i equilibrats.
Dimarts, 17 de febrer a les 14h, a la
sala polivalent de la biblioteca Can
Baró.
Per a més informació:

Dimarts, del 10 de febrer al 10 de març,

Izquierdo,

xde.corbera@gmail.com

a les 19h, als mòduls de l'Àrea de
Polítiques d'Igualtat.
Per a més informació podeu trucar al:
93 517 58 78 o escrivint a
igualtatgenere@corberadellobregat.cat
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CLUB DE LECTURA: Orgull i

BERENAR MULTICULTURAL.

prejudici, de Jane Austen.

Hi ha un projecte de fer trobades mensuals
amb

dones

establir

nascudes

lligams

i

arreu

poder

del

món

dissenyar

per

accions

comunes o projectes d’interès.
Just el mes de gener vam fer una segona
trobada, compartint menjars típics, per primer
cop. El clima va ser molt agradable i ja van
començar a sortir algunes propostes: des d’un
intercanvi lingüístic francès-anglès, fins un
possible grup per aprendre la nostra llengua,
fins

una

idea

primigènia

d’alguna

acció

conjunta més comunitària.
Vist

l’interès

proposem

repetir

aquestes

trobades. Totes les dones que viuen a Corbera,
nascudes a qualsevol indret del món hi estan

Novel·la anglesa de 1813 precursora de la
comèdia romàntica, que descriu la societat
de la burgesia rural anglesa en l’època
victoriana. En el seu temps va tenir una
bona acollida i als anys’ 90 va haver-hi un
ressorgiment amb versions televisives i amb
adaptacions modernes.
Segons una enquesta de la BBC de 2003, és
el segon llibre més estimat de Regne Unit,
després d’ El Senyor dels Anells.

convidades.

Dijous 19 de febrer, a les 18.30h als
mòduls

de

l'Àrea

de

Polítiques

Dijous 19 de febrer, a les 18h a la sala
polivalent de la biblioteca Can Baró.

d'Igualtat.
Per a més informació:
93 517 58 78 o escrivint a
igualtatgenere@corberadellobregat.cat
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TAULA

RODONA:

Violència

violència masclista. Els tres eixos principals
són:

masclista 2.0

o

El rol dels mitjans de comunicació
contra la violència masclista.

o

Investigant sobre les violències de
gènere als espais virtuals

o

Resiliència, autodefensa i suport 2.0

Dimarts, 10 de febrer a les 18h al
Col·legi de Periodistes de Catalunya
(Rambla Catalunya, 10. Barcelona).
Per a més informació cliqueu l’enllaç.

L’Associació

de

Dones

Periodistes

organitzen una taula rodona sobre la

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

Elaborat per:

Col·laboren:
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