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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
CLUB DE LECTURA:

Ajuntament de Corbera

La plaça del diamant. De l'autora:

x La Igualtat

Mercè Rodoreda

TALLER:
Com ser dona

Aquest taller vol reflexionar en veu alta, en
companyia i amb humor sobre el què som,
sobre el què volem que siguem i sobre el
què volem ser.

Aquest mes el club de lectura ens apropa una
novel·la

psicològica

de

l'escriptora

Mercè

L'escriptora Mercè Anguera ens guiarà en

Rodoreda, considerada per la crítica com la

aquest taller, partint de textos del llibre

seva obra principal. La plaça del diamant s'ha

Com ser dona de la Caitlin Moran.

convertit

en

un

clàssic

de

la

literatura

catalana de postguerra. Publicada per primer
Dimarts 17 de juny i 1 de juliol de 19 a

cop l'any 1962 i traduïda a més de trenta

20.30h,

idiomes.

als

mòduls

de

l'Àrea

de

Polítiques d'Igualtat. A càrrec de la

Narra la història de la Natàlia, una jove com

Mercè Laborda.

d'altres de la seva època, que accepta sense

Cal inscripció prèvia.

rondinar tot allò que la vida, i el seu marit
Quimet, li imposa. Aquesta resignació acaba

Cal inscripció prèvia al tel. 935 175 878

amb l'arribada de la guerra. La Natàlia es

o

rebel·la per fi contra tot allò que considera

per

correu

electrònic

igualtatgenere@corberadellobregat.cat

al

injust. La novel·la és també una crònica fidel
de la Barcelona de postguerra i de com va
marcar aquest període històric la vida dels
seus habitants.
Dijous 26 de juny, a les 18h a la sala
polivalent de la biblioteca Can Baró.
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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
PRESENTACIÓ:

TROBADA DE DONES SÀVIES

Xarxa de Dones Emprenedores
de Corbera (XDEC)

Enguany

es

prepara

des

del

Consell

Comarcal el 4t Congrés de Dones del

Baix

Llobregat, on una de les línies del congrés
serà les dones com agents de canvi social.
El municipi de Begues ha preparat un treball
Montse Pallach , emprenedora de Corbera

precongresual on es desenvoluparà el tema

i participant al XEBAIX (Xarxa de Dones

d'altres

Emprenedores

participació partint del Consell de les Dones

juntament

amb

del

Baix

Llobregat),

Mariángeles

Pallarès

models

organitzatius

per

a

la

Sàvies.

Muñoz, arquitecta, Master en Direcció i
Comunicació, emprenedora i secretària de

Per portar a terme aquesta feina el Consell

la

Emprenedores

de Dones Sàvies de Corbera es traslladarà

d'Esplugues, ens ajudaran a analizar la

fins a Begues per debatre-ho i extreure'n

nostra posició actual com a emprenedores i

conclusions conjuntament amb el Consell de

a plantejar-nos la participació en una xarxa

Dones Sàvies de Begues, de Sant Cosme (el

on

Prat) i de Sant Vicenç dels Horts.

Xarxa

de

Dones

emprenedores

o

empresàries

intercanviïn

experiències,

coneixements,

estableixin

sinergies

professionals

i

Begues.

personals i es generi major visibilitat.
Dimecres 18 de juny,
15.30h,

a

la

sala

Dijous 12 de juny a les 9.30h casino de

de 14.30 a

polivalent

de

la

biblioteca Can Baró.
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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
JORNADA:

Actualitat

La seguretat i protecció de les

ACTE COMMEMORATIU:
130 Anys de l'Escola de la Dona

víctimes

d'explotació

sexual.

Noves formes d'esclavitud i la
seva repercussió a nivell local

Nostres ciutats alberguen dones que no hi
viuen en elles de forma voluntària, hi han
arribat enganyades o forçades per algú o per
alguna
En aquests cent trenta anys de trajectòria,
l'Escola ha contribuït al desenvolupament

circumstància

no

desitjada.

La

majoria d'elles són tractades com un objecte
d'explotació sexual.

del país, oferint oportunitats a les dones,
facilitant

un

ampli

ventall

formatiu,

i

Amb la finalitat de contextualitzar i debatre

enfortint la cultura, l'educació i l'ocupació

amb

de dones i homes.

d'altres, el tema de la tracta de dones i

participants

d'ONU

Dones,

entre

nenes a nivell internacional i nacional i
L'acte començarà amb una conferència a

compartir experiències que posin el focus

càrrec de Sebastià Serrano, catedràtic de

sobre mesures per prevenir aquesta tracta i

Lingüística

de

protegir a les víctimes que pateixen aquesta

Comunicació a la Universitat de Barcelona.

situació, la Xarxa Internacional Dones de

I continuarà amb una visualització del curt

Metropolis i l'Ajuntament de Barcelona, amb

"Escola de la Dona: una vida de formació".

el suport de la Diputació de Barcelona,

General

i

de

Teoria

organitzen conjuntament aquestes jornades.
Al vestíbul es podrà visitar l'exposició "130
anys d'Escola, 130 anys de Moda",
produïda per al Departament de Moda.
Dimarts 3 de juny a les 10h a l'espai
Francesca Bonnemaison.

Més informació al següent enllaç.

Divendres 13 de juny de 9.30 a 14.30h,
a

l'espai Francesca

Barcelona.
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Bonnemaison

de

ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
CONCERT: Izah

CONFERÈNCIA:
Una

nova

agenda

per

a

les

Polítiques d'Igualtat

La jove artista barcelonina nascuda a
Mànchester ens presentarà el seu nou
disc

Els temes s'aborden, a ATGENDER, des de
la

Izahblues.

constatació

que

la

perspectiva

de

En aquesta ocasió estarà acompanyada

gènere, es troba la base de la formulació

per una banda de luxe, Astro Catz, uns

de les polítiques públiques, la recerca i

músics que naveguen entre el Hip-Hop, el

l'activisme, i ja no es limita a la igualtat

Funk i el Jazz, i que donen l'elegància i el

d'oportunitats; ha passat a formar part de

groove adequats perquè la veu enèrgica

projectes encaminats a reduir la violència

d'Izah

i

contra les dones, l'atur i la inclusió social,

és

la migració i la discriminació racial, la

es

mogui

contundència.

El

amb
seu

comoditat
repertori

cautivador i exquisit.

pobresa i l'exclusió social

Dilluns 16 de juny a les 22h al Teatre

Del 25 al 27 de juny de 2014 a l'Espai

Nacional

de

Francesca Bonnemaison (Barcelona).

gratuïta.

Per

Catalunya.
informació

Entrada
i

reserves

consulteu l'enllaç.

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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