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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
3a JORNADA EMPRENEM:

EXPOSICIÓ:

Actitud emprenedora

Amb ulls de dona. Lluïsa Vidal, la
pintora modernista

Aquesta jornada està adreçada a totes les
dones

emprenedores,

cooperativistes,

així

empresàries,

com

als

i

les

responsables polítiques i tècniques dels
ajuntaments del Baix Llobregat.
Enguany

la

jornada

acabarà

Xarxa

de

Dones

amb

un

Emprenedores

d’Esplugues de Llobregat.

Per veure el programa clica

Baronda,

Llobregat.

de la seva obra, comptant amb el respecte i
reconeixement de la comunitat artística del
Personatge

polifacètic,

Vidal

va

destacar pels seus sincers retrats, la seva
habilitat per al dibuix i la il·lustració en
revistes i publicacions. Va plasmar, amb la
veracitat

que

la

caracteritzava,

la

vida

quotidiana i la societat de la seva època.
Aquesta exposició resumeix una inusual visió

aquí.

femenina que va fer del seu art un reflex vital i

Dimecres 2 de juliol de 16 a 20h, a
l'espai

que es va sustentar econòmicament per mitjà

moment.

Cocktail Networking Solidari organitzat per
la

Lluïsa Vidal va ser una de les poques dones

d'Esplugues

commovedor del modernisme català.

de
Fins

al

5

Modernisme

d'octubre,
Català

al

Museu

(c/Balmes

Barcelona).
Consulteu horaris i preus a l'enllaç.
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del
48,
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TALLER:

UNIVERSITAT

Escriptura autobiogràfica

DONES

Somnia,
Pròleg,

vola,
la

llibreria

Barcelona,

ens

d'escriptura
personal

D'ESTIU

DE

LES

crida....
de

les

proposa

Dones

aquest

de

taller

intensiu,

on

l'experiència

Enguany la Universitat d'Estiu de la UB ens

es converteix

en

el punt de

ofereixen cursos en clau de gènere on es

partida. Tot el que hem viscut, tot el que

repensarà

guardem en el calaix de la nostra memòria,

literatura, en el coneixement, a nivell històric

es pot recuperar i convertir-se en conte,

en

poema, relat o en l'inici d'alguna cosa

mitològica:

l'antic

el

paper

Egipte

i

de
dins

la

dona
la

en

la

iconografia

sense nom. A càrrec de Nora Almada.
Dona i literatura: la dona front als reptes
S’inclourà material de lectura. Cal fer la

literaris

inscripció prèvia amb antelació, i portar una
fotografia teva i una còpia (o fotocòpia) de

Dones enamorades del coneixement

la mateixa.
Més informació i contacte: al tel. 933 19 24
25

i

al

correu

electrònic

llibreriaproleg@llibreriaproleg.com.

La dona a l'antic Egipte
La mujer en la iconografía mitológica
Del 7 al 11 de juliol, de 9 a 13.30 h, al

Dissabte 5 de juliol, de 11 a 14.30 i de
15.30 a 18.30h a la llibreria Pròleg (c/
Sant Pere més Alt, 46 de Barcelona).

Citilab de Cornellà de Llobregat. Per
informació i matriculacions consulteu el
següent enllaç.
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PRESENTACIÓ DE LLIBRE:

CURS:
Blanc sobre negre

Gènere, ciència i tecnologies de
la informació

Per què hi ha poques dones científiques,

El curs serà a càrrec de les artistes catalanes

enginyeres, expertes o capdavanteres en les

Mar Arza, Isabel Banal, Blanca Casas Brullet,

tecnologies de la informació, quan al mateix

Antònia del Rio i Mireia Sallarès, en diàleg

temps tenim més dones que homes amb

amb Assumpta Bassas, Marina Garcés, Joana

estudis universitaris?

Masó, Imma Merino i Georgina Rabassó,
amb la voluntat de desplegar el pensament

De forma rigorosa i accessible, s'aborda en

filosòfic, literari, històric i polític generat per

aquest llibre des de la perspectiva de

dones majoritàriament al llarg del s. XX. El

gènere i a partir dels resultats de diferents

curs està vinculat al cicle d'exposicions que

projectes

de

del

porta el mateix títol i té lloc al centre Arts

Programa

Gènere

l'Internet

Santa Mònica del gener de 2014 al gener de

Interdisciplinary

recerca
i

TIC

Institute

Universitat

Oberta

complexitat

de

la

de
relació

i
de

(IN3)

de

la

2015. En el marc del curs, es programarà

Catalunya,

la

una

entre

dones,

ciència i tecnologia .

visita

comentada

a

l'exposició

"Esporgats" d'Antònia del Rio. Coordinen,
Joana Masó (Centre Dona i Literatura) i
Assumpta Bassas (UB).

Dilluns 14 de juliol a les 19h, a l'espai
Francesca Bonnemaison.

Per a més informació consulteu l'enllaç.

Del 14 al 18 de juliol de 9.30 a 14h, a la
Facultat de Filologia de

la UB (G.V.

Corts Catalanes, 585 Barcelona).
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EN CARTELLERA: Violette

Recomanacions
EN CARTELLERA: Azul y no tan
rosa

Diego decideix formalitzar la seva relació de
parella amb Fabrizio anant-se'n a viure amb
ell, però de manera inesperada, es veu

Repàs a la vida de l'escriptora Violette
Leduc i especialment de la seva relació
amb Simone de Beauvoir. La pel·lícula fa

obligat a fer-se càrrec del seu fill Armant,

copsar fins a quin punt la seva gana

un jove adolescent que viu a Espanya i a

d'amor, sexe, companyia i reconeixement

qui no ha vist des de fa anys. El noi arriba

artístic van fer fluir els seus impulsos

amb una maleta carregada de retrets, de

creatius. Autora que va descriure sense

manera que a Diego no li resultarà fàcil

embuts escenes lèsbiques, que no van

restablir la relació afectiva amb ell. En

passar el filtre de la censura de l'època. Va

aquestes

guanyar el premi Goncourt al 1964 pel seu

radicals

circumstàncies,
homòfobs

un

propinen

grup
una

de

brutal

llibre de memòries La bastarda.

pallissa a Fabrizio, deixant-ho en coma.
Azul y no tan rosa va obtenir el Goya 2014

Podeu veure el trailer.

a la Millor Pel·lícula Iberoamericana.

Podeu veure el trailer.

Més informació
http://www.corberadellobregat.org/dona.asp
Escriu-nos a: igualtatgenere@corberadellobregat.cat
Pl. Sant Antoni, s/n (mòduls) Telèfon: 935 175 878
Escolta'ns els diumenges de 10 a 12h al 107 FM de Ràdio Corbera

Elaborat per:

Col·laboren:
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