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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
Ajuntament de Corbera

Entitats de Corbera

x La Igualtat
CLUB DE LECTURA:

TALLER:

Un home de paraula(2007).

Ganxet per infants

Imma Monsó.

Vols aprendre els punts bàsics de ganxet
per fer-te un moneder, una bossa o una
polsera?

Quan un ésser estimat desapareix de la
nostra vida, com conciliar la necessitat
d'oblidar amb el fort desig de no fer-ho
mai? Com conjugar el record i l'oblit de la
millor manera possible? Què és el que fa
durar, sovint incomprensiblement, l'amor en
una parella?
Aquesta novel·la és un singular tractat del
dol, i un intent de reconstruir la presència
de l'ésser desaparegut a base de paraules i
humor,

les

úniques

armes

que

poden

guanyar la partida a la mort.
Dijous 25 de juliol de 18 a 20h, a la
sala polivalent de la biblioteca Can
Baró.

L'Àngeles

Domingo

d'Atenea

fa

un

monogràfic de ganxet adreçat a nens i
nenes de més de 8 anys durant el mes de
juliol.
Dates: Tots els dijous del mes de juliol.
Horari:
Grup de matí: dijous de 10 a 12h
Grup de tarda: dijous de 17 a 19h
Cost del curs:
20€ pels fills i filles o néts i nétes de les
sòcies d'Atenea i 25€ per la resta.
Per a més informació adreceu-vos a l'Àrea de
Polítiques d'Igualtat tel. 935 175 875.
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UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES

Actualitat

DONES

TALLER:
Corresponsabilitzar és
progressar

AFAEMME és una Associació d' Organizacions
d' Empresàries de la Mediterrània compost per
un total de vint-i-tres associacions membres
ubicats per tota la Mediterrània des d'Espanya

Per

fins a Síria,

Marroc, Algèria,

d'Informació i Recursos per a les Dones

França, Itàlia, Croàcia, Albània, Grècia, Malta,

(CIRD) de l'Ajuntament de Cornellà i el

Xipre, Turquia, Líban, Egipte i Jordània.

Gabinet de Projectes Institucionals de la

passant

per

sisè

any

consecutiu,

el

Centre

Universitat de Barcelona (UB), organitzen la
Des de AFAEMME oferiran el pròxim 18 de

Universitat d'estiu de les Dones (UED).

juliol de 21 a 23 hores a Barcelona un

Aquesta universitat té per objectiu oferir una

taller sobre el tema "Corresponsabilitzar és

formació alternativa en matèria d'igualtat de

progressar". En aquesta sessió estiuenca hi

gènere

haurà imatges, anuncis, cançons, sketches,

coneixements,

i es comentaran idees, anècdotes, etc.,

opinions i analitzar, des de la perspectiva de

d'una forma més distesa i animada, per

gènere, temes d'actualitat que no sempre es

poder

la

tracten al llarg del curs acadèmic. Les

la

formacions

abordar

corresponsabilitat

el
i

tema

la

de

conciliació

i

que

permeti

actualitzar

intercanviar

proposades

informació

d'enguany

i

són:

possibilitat de valorar les avantatges que

feminisme i llibertat femenina; gènere i

suposa

la

teologia en moments de canvi; la dona i el

de

còmic; sexualitats i erotismes, paraules de

la

vegada

hi

Co-Responsabilització.
haurà

una

A

trobada

"Networking" en què es podrà compartir les

dona.

seves idees i negocis.
Els cursos es portaran a terme del 9 al
Per a més informació truqueu al 932413900

13 de juliol, de 9 a 13.30h, al Citilab de

o

Cornellà de Llobregat. L’acte inaugural, obert

envieu

un

edefrutos@afaemme.org

missatge

al

i gratuït, tindrà lloc el dia 8 de juliol, a les
11.30 hores, a l’Auditori del

Citilab.
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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
CONCURS:

PREMIS:

Fem films, fem pau

FUNDE

La

plataforma

violències

unitària

de

gènere,

contra
Pau

les

Sempre,

Col·lectiu Maloka i Associació Hèlia, amb
l'objectiu de donar a conèixer la realitat
de la situació de les dones en territoris de
conflicte armant i a la vegada ensenyar
pràctiques de la cultura de la pau, han
organitzat un concurs de curtmetratges
per

captar

la

visió

conseqüències

de

femenina

les

de

violències

les
que

pateixen les dones en aquestes conflictes.

Fins el 30 de setembre està oberta la
convocatòria
guardons

dels

que

reconèixer

premis

tenen

l'èxit

de

FUNDE,

com
dones.

uns

a

finalitat

En

concret

d’aquelles que estan al capdavant d’una
empresa

amb

d’investigació

èxit,

científica,

d’un

projecte

d’una

empresa

internacional o innovadora, a les directives
d’empreses

o

departaments,

a

les

professionals d’algun sector com l’educació
(valorant aspectes com la multiculturalitat i
l’educació paritària), l’esport (reconeixent la

Les obres poden ser documentals, de
ficció, vídeo-art o animació i han de
tindre una duració d'entre 30 segons i 3
minuts

incloent

els

crèdits

i

l'idioma

utilitzat pot ser qualsevol sempre que

trajectòria, els mèrits i l’esforç que implica
aquesta disciplina), la cultura, l’art o social
(donant a conèixer la trajectòria i la finalitat
de la millora social que aporta en el seu
camp).

estigui subtitulat en català, castellà o

També

anglès.

mitjans

es

vol

de

sensibilitat
El

termini

de

lliurament

és

el

15

retre

reconeixement

comunicació
amb

la

que

als

tinguin

retransmissió

de

l’actualitat, de manera que els èxits de les

d'octubre mitjançant la complementació

dones

del formulari disponible al web que, entre

professionals,

d'altres dades, haurà de contenir l'enllaç

notícies.

empresàries,
també

directives
siguin

del vídeo.

butlletí digital mensual d'igualtat – juliol/ agost 2013

o

considerats
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JORNADA:
Som empresàries! Reimaginem
economia

Recurs
EINA 2.0:
Preinfant

L'Associació

Benestar

(ABD) ha desenvolupat

i

Desenvolupament
una eina 2.0 per a

l’abordatge de l’embaràs en adolescents i
El Consell de les Dones del Baix Llobregat

joves. Es tracta d’un web d’informació i

organitza la II Jornada Emprenem centrada

atenció

en

adolescents i joves entre 13 i 21 anys, les

l'emprenedoria

femenina.

Aquesta

jornada tindrà lloc el 3 de juliol al espai

online

i

telefònica

dirigida

a

seves famílies i professionals.

Baronda d'Esplugues de Llobregat. Aquest
any comptarà amb la presència de la Dolors

El web vol informar sobre l’embaràs i la

Reig, psicòloga social i editora del blog El

maternitat, acompanyar i donar resposta als

Caparazón, que al 2011 va ser nomenada

seus dubtes i les seves inquietuds, remarcant

entre

influents

la importància de buscar suport formal i

d'Internet a Espanya pels lectors i lectores

informal al més aviat possible i facilitant

de l'Economista.

l’accés als recursos de la xarxa disponibles.

les

10

persones

més

Per assistir-hi cal inscripció online.

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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