ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT

CORBERA x
LA IGUALTAT 22
volem més equitat

Fem camí per un 2013 més
igualitari!
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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
Ajuntament de Corbera
x La Igualtat

CURS:
Flors de Bach (nivell 1 BIEP)

CÀPSULA DE CONEIXEMENT:
L'aparador, la meva imatge

Amb el curs organitzat per l'entitat Dones
amb Coratge i que anirà a càrrec de la
naturòpata

Elvira

Anducas,

es

podrà

Encetem l'any amb una nova càpsula de

aconseguir el Certificat Oficial del Nivell 1,

coneixement adreçada a dones comerciantes

del Programa Internacional de Formació

de Corbera. En aquest cas entorn al món de

en Flors de Bach (BIEP). En aquest nivell,

l'aparadorisme. Ens preguntarem si l'aparador

l'alumnat coneixerà la història i la filosofia de

és fidel al nostre negoci? Com saber si la

Bach i també podrà familiaritzar-se amb les

informació que transmet és la correcta? Quines

38 Flors de Bach™ originals, i al mateix

són les pautes per la realització d'un aparador?

temps aprendrà com i quan

utilitzar-les en

situacions quotidianes.
Victòria Sancho, dissenyadora i experta en
aparadorisme, recollirà els dubtes i oferirà de

Els dies 22, 24, 29 i 31 de gener i el 5, el

forma personalitzada propostes de millora per

12, el 19 i el 26 de febrer de 18 a 20h a

les persones assistents.

l'Àrea de Polítiques d'Igualtat (Pl. Sant
Antoni, s/n -mòduls-).

El dia 22

de gener ,de 15 a 16.30h, a la

sala polivalent de la biblioteca Can Baró.

El curs té un cost de 40€.
Cal inscripció prèvia.

Cal inscripció prèvia.

Per a més informació adreceu-vos a l'entitat

Per a més informació adreceu-vos a l'Àrea de

Dones amb Coratge tel. 936 500 211 ext.

Polítiques d'Igualtat: tel. 936 500 211 ext. 275

275 o per correu electrònic a

o per correu electrònic a

donesambcoratge@gmail.com

igualtatgenere@corberadellobregat.cat
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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
MONOGRÀFIC:

Actualitat

25 veus de la cançó - Dones que

JORNADA:

canten
La recuperació de la memòria
històrica de les dones

Quina és la petjada que han deixat les dones a
la història? Existeix una història específica de
les dones?
Aquesta jornada vol mostrar les iniciatives que
s'han dut a terme en molts municipis de

L'Institut Català de les Dones col·labora amb la

Barcelona per recuperar les veus de les dones,

iniciativa de la revista Enderrock, que obre el

així com facilitar eines i exemples de com

2013 amb un número especial dedicat a 25

treballar la història a nivell local. Un altre

veus

objectiu és retre homenatge, amb imatges i

recopilatori dedicat a les cantautores.

records, a aquelles dones que no passaran a la
història i que n'han estat les heroïnes invisibles.

femenines,

acompanyat

d’un

CD

És un monogràfic protagonitzat per 25 cantants
que posa de manifest la contribució artística i
la manera d’entendre la música de les dones, i

Aquesta jornada es realitzarà el 23 de gener

recull el testimoni de 25 grans veus de la cançó

de

en català de tots els temps, des de Maria del

10 a 13.30h a la sala La Cuina del

espai

Francesca

Diputació
prèvia.

de

la

Mar Bonet fins a Sílvia Pérez Cruz, i passant

Inscripció

per Salomé, Núria Feliu, Teresa Rebull, Marina

Bonnemaison

Barcelona.

Cal

de

Rossell, Maria Cinta, Guillermina Motta, Carme
Canela, Franca Masu, Lídia Pujol, Eva Dénia,
Anna Roig, Beth, Maria Rodés, Meritxell Gené,
Ivette Nadal, Marta Rius, Big Mama, Bikimel,
Rosa Pou, Clara Andrés, Joana Serrat, Maria
Coma i Andrea Motis.
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CONVOCATÒRIA:

CONCURS FOTOGRÀFIC:
Què significa la ciència per tu?

El vídeo del minut 2013

La Comissió Europea ha creat el projecte “La
El VÍDEO DEL MINUT és una invitació a totes les
dones per a que visibilitzin el seu el seu punt de
vista utilitzant el registre audiovisual. Aquesta
convocatòria està organitzada per TRAMA (la
Coordinadora Estatal de Mostres i Festivals de
cinema, vídeo i multimèdia realitzats per dones)
i el tema escollit per aquesta edició és La meva
generació .

ciència és cosa de noies” en el qual vol
incentivar la participació i l'interès de les noies
cap a la ciència.
Entre les propostes que realitzen trobem el
concurs fotogràfic Què significa la ciència per
tu?

de caràcter mensual, que es mantindrà

fins el maig del 2013 i que convida a joves
d'entre 13 i 18 anys a respondre a aquesta

Per participar s'ha d'enviar, abans del 13 de

pregunta de forma visual.

maig.

Més informació
http://www.corberadellobregat.org/dona.asp
BLOG FES XARXA: http://fesxarxaperlaigualtat.blogspot.com/
Escriu-nos a: igualtatgenere@corberadellobregat.cat
C/ Sant Antoni, s/n (mòduls) Telèfon: 936 500 211 ext. 275

Elaborat per:

Col·laboren:
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