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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
EXPOSICIÓ: Corberenques abans i

Ajuntament de Corbera

ara.

x La Igualtat
TAULA RODONA: Dones rellevants
de

Corbera.

Històries

per

descobrir.

En aquesta exposició podrem conèixer una
mica més algunes dones corberenques,
amb imatges i anècdotes que ens ajudaran
a aproximar-nos a les seves trajectòries
vitals. Algunes d’aquestes vivències, ben
segur,

seran

reconegudes

per

altres

persones de la seva generació. I esperem
que

puguin

servir

de

pont

entre

generacions, oferint-nos de forma lleugera
Enguany l’acte principal del 8 de març, Dia

una aproximació a la memòria històrica

Internacional de les Dones, l’organitza la

d’aquesta generació.

Xarxa de dones emprenedores de Corbera.
Ens ofereixen

una taula rodona carregada

Del 10 de març al 23 de març, a les
Magnòlies.

d’emprenedoria i talent femení.
Des de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat donem
suport a aquesta iniciativa i el que aquesta
xarxa

pot

aportar

en

l’àmbit

local.

Considerem la XDEC, per si mateixa, una
bona aportació en l’avenç cap a la igualtat i
en

la

reivindicació

dels

canvis

encara

necessaris a portar a terme en una data tan
significativa com aquesta.
Diumenge 8 de març, a les 12.30h a la
sala polivalent de la biblioteca Can Baró
Per a més informació:
http://xdecorbera.com/
https://www.facebook.com/xdecorbera
xde.corbera@gmail.com
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CONTA CONTES INFANTIL: Jo vull

SORTIDA: Visita a les colònies

ser

tèxtils del riu Llobregat. Colònia
Vidal i Viladomiu

Les fades dels núvols són súper delicades,

Les dones eren una peça important a les

sempre

colònies tèxtils de principis del segle XX, per

caminen

de

puntetes,

tocades

i

posades, amb el barret rosa ben col·locat al

això

cap. La petita fada Rosa Maria ja n’està farta!

d’enguany la vida. A la colònia Vidal visitarem

Què difícil és ser fada quan et ve de gust ser

els antics espais del conjunt social (un pis, la

una bruixa... La princesa Clorinda tampoc les

peixateria, el safareig, les dutxes, l’escola, la

té totes, els pares havien decidit que s’havia

biblioteca,...) i el conjunt industrial (turbines,

de casar. Però ella no ho volia de cap de les

màquina de vapor, sala de telers,...). Després

maneres! Què difícil és ser una princesa

ens traslladarem a la colònia Viladomiu per

soltera en un món de princeses que sospiren

visitar la Torre de l’Amo, i descobrir com vivien

per un príncep blau...

els propietaris d’aquestes colònies.

en

volem

repescar

pel

8

de

març

Divendres 13 de febrer, a les 18.15h a
la

sala

infantil

de

la

biblioteca

municipal Can Baró.

Dissabte 14 de març. Sortida a les 8.30
de la parada del bus al c/ dels horts (al
costat de les Magnòlies).

Per a més informació:
93 517 58 78 o escrivint a
igualtatgenere@corberadellobregat.cat

*Places exhaurides.
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XERRADA:

Coaching

per

a

TROBADA MULTICULTURAL

emprenedores

La Xarxa de Dones Emprenedores de
Corbera

ens

conviden

a

la

xerrada

Coaching per a dones emprenedores a
càrrec del Jordi Anducas.
El

coaching

és

l’emprenedor/a
persona

una
que

sigui

eina

eficaç

afavoreix

capaç

de

que

per
la

prendre

consciència de les habilitats que té i que
desconeix, fixar objectius d’acord amb els
seus valors i aconseguir un suport en el

Tornem a repetir la trobada multicultural
durant el mes de març.
Aquestes trobades estan obertes a totes les
dones del municipi. De moment, les dones
que hi han assistit a les anteriors trobades
són

de

Catalunya,

Paraguai,

Marroc

Filipines. S’ha pogut compartir receptes i
projectes de futur.

seu procés d’emprenedoria.

Dimarts, 17 de març a les 20.30h a la
sala

polivalent

de

municipal Can Baró.

la

biblioteca

i

Dijous 19 de març a les 18.30h als
mòduls de l’Àrea de Polítiques
d’Igualtat (pl. St Antoni, s/n mòduls).
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CICLE DE XERRADES: Dones de música: dives, rebels i transgressores
Cicle de xerrades que organitza la Xarxa de Biblioteques.
Al llarg de la història de la música, les dones han tingut un paper sempre
actiu però sovint silenciat per les convencions socials, que atorgaven més
protagonisme als homes. Amb l'eclosió de la música popular i, més
concretament, amb l'arribada del pop i del rock, les dones conquisten
l'escenari i es fan visibles al món. Aquest cicle vol reconèixer l'aportació de
les dones a la música des de diferents perspectives i cultures musicals, tot
observant la feminitat construïda per les dones en aquest àmbit.

Veure dates, llocs i horaris al següent link.

Més informació
http://www.corberadellobregat.org/dona.asp

Escriu-nos a: igualtatgenere@corberadellobregat.cat
Pl. Sant Antoni, s/n (mòduls) Telèfon: 935 175 878
Facebook: https://www.facebook.com/politiques.igualtat

Elaborat per:

Col·laboren:
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