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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
ENTITATS DE DONES
COSES DE DONES:
Per tercer any consecutiu treballen pel sopar de La Marató de TV

Des de l’any 2011 l’Associació “ Coses de Dones” s’ha preocupat i ha treballat per tal de posar
Corbera de Llobregat com a municipi solidari en el mapa de les aportacions a la “Marató de TV3”.
No va ser tasca fàcil, però amb il·lusió, empenta i enginy, ho vam aconseguir.
El primer sopar ens va aplegar a la rectoria de la Parròquia de Santa Maria, vam arribar a
recaptar 1.145,65€.
L’any 2012, l’àpat solidari es va celebrar a la sala de Teatre de la Societat Coral de la Diadema, i
la recaptació aportada va ser de 1.826€.
Aquesta tasca no hagués estat possible sense la participació de tots el corberencs i
corberenques, que any rere any han demostrat amb la seva aportació un gran esperit solidari.
Caldria fer esment i recordar amb molta gratitud, als comerciants i artistes del nostre poble pels
seus obsequis, a la Parròquia de Sta. Maria i a la Societat Coral de la Diadema amb la cessió
gratuïta dels seus locals, i a totes aquelles persones que amb les seves actuacions han amenitzat
els sopars.
Aquest 2013, “Coses de Dones” està preparant per tercer any consecutiu el “Sopar de la Marató
de TV3” i ens agradaria comptar amb la vostra presència el proper 30 de NOVEMBRE.

ENGUANY VOLEM FER PETITA LA DIADEMA
US HI ESPEREM!!!!!
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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
Ajuntament de Corbera
x La Igualtat

ACCIÓ

TEATRAL

CONTRA

LA

VIOLÈNCIA MASCLISTA

1a CURSA DE LA DONA
Corre, camina, participa i sigues
solidària amb La Marató de TV3

Entitats de dones

contra la violència
masclista

Participa en la 1a cursa de la Dona de Corbera
de Llobregat. Amb 5,7Km de recorregut i 190m
de desnivell positiu.
Preu de la inscripció: 9€ (inclou avituallament +
dorsal + samarreta + donació a La Marató de
TV3).

El 25 de novembre condemnem la violència
masclista encara existent a la nostra societat.
L'ajuntament

i

les

entitats

corberenques

Dones amb Coratge, Coses de Dones i Atenea
volem

amb

violència

una

sola

masclista

en

veu

condemnar

totes

les

la

seves

manifestacions. Sota la direcció de l'actriu

Més informació i inscripcions on-line a la web
www.cinccims.cat

Gemma Martínez, s'ha creat aquesta obra que
vol ajudar-nos a reflexionar sobre aquesta
problemàtica.

Organitza: SAC Societat Atlètica de Corbera
Dissabte 17 de novembre a les 10h, a la
Plaça Sant Antoni

Us convidem a assistir-hi.
Dilluns 25 de novembre a les 20h, a la
Diadema.
Per a més informació poseu-vos en contacte
amb l'Àrea de Polítiques d'Igualtat trucant al
935 175 878

o envieu un missatge al

igualtatgenere@corberadellobregat.cat

butlletí digital mensual d'igualtat – novembre 2013

ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
TALLER:

DOCUMENTAL:

La Comunicació no violenta

¿No queríais saber por qué las
matan? Por nada

Realitzat al 2009, amb una duració de 61
minuts

i

sota

la

direcció

de

Mercedes

Fernández-Martorell aquest documental ens
El taller, a càrrec de Sheila Mas (mediadora
i experta en resolució de conflictes) parteix
d'un aprenentatge vivencial per formar en
habilitats comunicatives i de gestió de
conflictes,

tot

potenciant

les

pròpies

habilitats i donant eines per a la millora de
la comunicació en les relacions, situant-se
sempre

dins

convivència.

un

marc

Va

adreçat

assertiu
a

de

recursos i estratègies per a millorar les
seves relacions i els seus conflictes amb
l’altre, especialment en casos de conflicte
familiar i/o de parella, i alhora ampliant el
propi autoconeixement.
26

de

novembre

realitzen un treball de camp sobre els homes
declarats culpables de maltractament a les
seves parelles. Entrevisten a aquests homes i
van

descobrint

les

raons

quals

volen. Basat en fets reals del llibre Ideas que
matan realitzat per la mateixa directora.

Pel debat comptarem amb la presència de la
directora

i

autora

de

Fernández-Martorell i

l'estudi

Mercedes

Mònica Núñez, la

psicòloga de dones del SIE- Sant Feliu.
Dijous 28 de novembre, a les 20h, a

i

3

de

l'Àrea de Polítiques d'Igualtat.

Polítiques d'Igualtat.
Cal inscripció prèvia.
Per a més informació poseu-vos en contacte
amb l'Àrea de Polítiques d'Igualtat trucant
935 175 878

les

maltracten o maten a les dones que més

desembre, de 18 a 20.30h, a l'Àrea de

al

per

persones

interessades a ampliar el seu ventall de

Dimarts

col·loca davant de dues antropòlogues que

o envieu un missatge al

igualtatgenere@corberadellobregat.cat
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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
CAMINADA:

SEMINARI:

El Baix Llobregat camina contra

Homes

la violència masclista

públiques

i

gènere.

Polítiques

locals

transformació

i

la

de

les

masculinitats

El Consell de Dones del Baix Llobregat
proposa, a tots els municipis del Baix

El

Llobregat,

Ciències Polítiques i Socials, està centrat en

conjunta

unir-nos
organitzada

a

una
pel

dia

caminada
24

de

seminari,

organitzat

per

l’anàlisi del gènere masculí, en

l'Institut

de

com afecta

novembre on el punt final i arribada de

el gènere als homes. Perquè els homes

la mateixa serà a les 12h al Parc

també tenen forts dictats de gènere i, al

Torreblanca.

igual que passa amb les dones,

aquests

determinen la seva manera de veure el món,
Una altra proposta d'aquest mateix Consell

a un mateix i les relacions que s’esdevenen.

seria participar a la campanya Talla Ja! On

Com afecta el gènere als homes, com és el

ens conviden a participar tot pujant una

rol masculí hegemònic, com són les noves

fotografia a la seva aplicació web.

masculinitats, i quines són les polítiques
públiques (sobretot locals) que poden fer
variar aquest rol . Aquestes són algunes de
les qüestions que es treballaran en aquest
seminari

i

amb

la

publicació

que

l’acompanya.

Dimarts 8 de novembre, de 9.30 a 14h, a
“La
Per a més informació poseu-vos en contacte
amb l'Àrea de Polítiques d'Igualtat trucant
al

935 175 878

o envieu un missatge al

igualtatgenere@corberadellobregat.cat

sala”

de

l'espai

Francesca

Bonnemaison c/ Sant Pere més baix, 7
Barcelona.
Cal inscripció prèvia.
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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
TALLERS

DE

PREVENCIÓ

DE

RELACIONS DE PARELLA SANES

Commemoració
ANY CARMEN ANAYA

Carmen Amaya

(Barcelona,

1913

–

Begur,

Polítiques

1963) és considerada una de les artistes més

amb

el

extraordinàries del ball flamenc. Va trencar els

departament d'Orientació de 4t d'ESO de

cànons establerts i va revolucionar la forma

l'INS

femenina en la manera de moure’s, pel seu

La

Policia

Local

d'Igualtat

en

Corbera

i

l'Àrea

de

col·laboració
realitzen

sessions

de

ritme frenètic i la força interpretativa. El seu art

prevenció adreçat a l'alumnat de 4t d'ESO.

va rebre el reconeixement de la crítica mundial.
Entre el 12 i el 21 de novembre, a l'INS

Tot i que hi ha dubtes sobre la data exacta del

Corbera.

seu naixement, els dies 2 i 19 de novembre de
2013 es celebra el centenari del seu naixement i
el cinquantenari de la seva mort.

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 a Ràdio Corbera (107 FM) els diumenges a les 12h

Elaborat per:

Col·laboren:
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