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Encara no coneixes el nou espai?
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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
Ajuntament de Corbera
x La Igualtat
ENTITAT DE DONES DE CORBERA:
DONES AMB CORATGE

Imatge del curs organitzat de Flors de Bach (febrer 2013)

Es defineixen com:
Som un grup de dones que, encara que molt diferents, estem unides per unes inquietuds comuns: com
voler conèixer, veritablement, què és el que volem, què és el que ja tenim, en quina situació ens trobem, i
per això analitzem i exposem els nostres punts de vista sobre el legat que ens han deixat les nostres dones
pioneres. Ens plantegem, sovint, objectius i propostes que ens ajudin a reivindicar la posició de la dona en
la societat actual, empatitzant amb qualsevol tipus de problemes que pugui tenir, compartint experiències,
visionant pel·lícules, llegint texts i, per què no, assaborint una reconfortant infusió, a ser possible,
acompanyada d'alguna dolçaina, sovint feta per nosaltres. Un bon moment, també en què ens oblidem de
la nostra pròpia rutina i el dediquem a la nostra pura ànima de dona. En algunes ocasions hem fet sortides
a exposicions d'art o hem quedat per assistir al teatre i gaudir d'alguna bona obra. En els cinc últims anys,
hem participat en els actes que l'Ajuntament organitza per commemorar el Dia Internacional Contra la
Violència vers les Dones, amb contes i lectures dramatitzades denunciant el maltractament a la dona.
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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
CONFERÈNCIA:

CLUB DEL LLIBRE:

Salut i activitat física

El mismo mar de todos los
veranos (2005). Esther Tusquets

El Programa d'Activitat Física, Esport i Salut
(PAFES),

és

un

recepta

pràctica

programa

pioner

esportiva

a

que

l'atenció

primària per a millorar la qualitat de vida de
les

persones

i

prevenir

l'aparició

de
Aquesta primera novel·la d'Esther Tusquets

determinades malalties.

la va consagrar com una de les grans
La conferència la portarà a terme el Dr.
Arnau Segura, metge del CAP Corbera i
participant

al

programa

Generalitat

de

Catalunya,

PAFES

de

de

juny

a

les

19h,

conjuntament
a

la

sala

polivalent de la biblioteca Can Baró.

últimes dècades.

la

amb la infermera Cristina Marín, el proper
13

revelacions de la literatura espanyola de les

Narra un procés cap a la indiferència i
l'autodestrucció:

la

narradora

descobreix

gradualment que la seva realitat és una
mera reducció de la vida i l'amor un somni
irrealitzable en el qual sempre traïm o ens
traeixen.
Els personatges de Tusquets no proposen
una

altra

norma

de

conducta

que

la

conquesta impossible, d'altra banda, de la
felicitat.
El 27 de juny de 18 a 20h, a la sala
polivalent de la biblioteca Can Baró.
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MOSTRA DE TEATRE DE MÓN DE

Actualitat

MONES

PRIDE PARADE 2013

L’Escola de Teatre Món de Mones sota la
direcció de la Gemma Martínez i la Georgina
Cardona, ofereix al municipi de Corbera una
formació teatral de qualitat durant tot l'any.
Part d'aquesta feina la podrem gaudir amb
una mostra de tallers de teatre, a càrrec de
l'alumnat de l'escola, que es realitzarà
entre els dies 8 i 21 de juny a la
Diadema.
Destaquem dues obres:
Criatures, que es representarà diumenge
16 de juny a les 18h i que amb la mirada
del còmic-burleta però implacable, incisiva i
mordaç-, mostren la terrible distància que
separa, a vegades, els grans dels petits.
The friki shakesperare's show, el 21 de
juny a les 20.30h. Amb molt d'enginy, tres
actrius donen vida als múltiples personatges
de tota la producció de William Shakespeare

El Dia per l'Alliberament de lesbianes,
gais, transsexuals i bisexuals (LGTB),
també conegut com a Dia de l'Orgull Gai,
és una jornada festiva i reivindicativa amb
la qual es demana la plena igualtat
jurídica i social per a les persones LGTB,
així com la tolerància per la diversitat
d'orientació sexual, que és celebra als
volts del 28 de juny.
Per cinquè any consecutiu és celebrarà a
Barcelona

aquesta

jornada

commemorativa sota el nom de Pride
Barcelona. Trenta associacions s'han unit
per organitzar actes esportius, culturals,
de debat, oci i festa que s'iniciaran el 20
de juny i finalitzaran el 30
mes

i

que

els

actes

del mateix

principals

es

realitzaran el cap de setmana del 28, 29 i
30

de

juny.

Per

a

consulteu la seva web.

en 70 minuts.
Per saber més de tota la programació
d'aquesta mostra i d'altres activitats que
realitza Món de Mones us convidem a visitar
el seu blog.
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més

informació

ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
TAULA RODONA:

VISITA:

La dona i la guerra civil

Pedralbes, la vida dins d'un
monestir femení

L'Institut Català de les Dones i el Teatre
Nacional de Catalunya organitzen una taula
rodona entorn a l'obra "Barcelona", de Pere
Riera, protagonitzada per Emma Vilarassau

El

i Míriam Iscla, centrada en la Barcelona

Pedralbes fou fundat per la reina Elisenda de

assetjada

l'aviació

Montcada el 1326. Des d'aleshores ençà fins

Civil,

avui en dia, una comunitat de monges

fatídics

clarisses ha viscut dins els seus murs. En la

per

franquista

les

durant

concretament

bombes
la

de

Guerra

durant

els

Reial

de

Maria

"La dona i la Guerra Civil", la taula rodona

s'organitzava la comunitat i les activitats

comptarà amb la participació de Montse

diàries que es feien en els diferents espais.

Gatell, presidenta de l'Institut Català de les

Així mateix, analitzarem com les relacions

Dones;

de poder dins del monestir eren un reflex de

director

TNC;

Assumpta Montellà, historiadora; Josefina

explicarem

de

visita

Belbel,

monestir

Santa

bombardejos de març del 1938. Sota el títol

Sergi

al

Monestir

com

la societat de les diferents èpoques.

Piquet, testimoni de la Guerra Civil, i
Clàudia

Pujol,

directora

de

la

revista

Visita

organitzada

per

l'Ajuntament

de

'Sàpiens'.

Barcelona, districte de les Corts.

7 de juny de 18.30 a 19.30h, al Teatre

13 de juny de 19 a 20h al Monestir de

Nacional

Pedralbes, Baixada del Monestir, 9

de

Catalunya.

Per

a

més

informació podeu trucar a l'Institut Català
de les Dones al tel. 934951600 o enviar un

Activitat gratuïta, places limitades reserves

correu

a doneslescorts@gmail.com

electrònic

al

icd.activitats@gencat.cat
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JORNADA:

persones tècniques de l'àmbit educatiu i el

Pràctiques de referència de

gènere. Durant la jornada es presentaran
diverses experiències sobre la coeducació

coeducació

que s'han portat a terme en escoles i
instituts de Catalunya.
19 de juny de 18 a 19.30h, al carrer
Calàbria, 147.
Jornada organitzada per l'Institut Català de

L'Institut

Català

Departament

de

les

Dones

d'Ensenyament

i

el

organitzen

aquestes jornades adreçada a docents i

les Dones. Per a més informació podeu
trucar al tel. 934951600 o enviar un correu
electrònic al icd.activitats@gencat.cat.

Més informació
http://www.corberadellobregat.org/dona.asp
BLOG FES XARXA: http://fesxarxaperlaigualtat.blogspot.com/
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
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