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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
europea viurà una mitjana de 30 anys després

Activitats

de la menopausa, una esperança de vida molt

CINEFORUM ENTORN EL DIA

superior a la d'altres països.

MUNDIAL DE LA MENOPAUSA
22

d'octubre,

a

les

19h,

a

l'Àrea

de

Polítiques d'Igualtat (Plaça Sant Antoni, s/n –
mòduls).

19

d'octubre.

DIA

MUNDIAL

CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

Dones sense Pausa és un documental amb
dones de tot el planeta; totes de més de 45
anys. Des de Japó, el país amb l'esperança de
vida més llarga, fins a Tanzània, passant per

Ara fa un any que el municipi de Corbera de

França,

Llobregat,

Espanya

documental

i

Equador,

coneixem

mestresses

de

a

en

va

realitzar

una

campanya

esposes,

participativa de prevenció i sensibilització per

ginecòlogues,

donar suport al Dia Mundial del càncer de

mares,

casa,

aquest

empresàries… que, abans de res, desitgen ser

mama

vistes com a DONES.

lletra pròpia. La campanya porta per títol

El període de la menopausa és poc conegut per
més de la meitat de la població femenina. I és
que mai se'ns ha explicat a nosaltres, les dones
el que ocorre en el nostre organisme al llarg de
la nostra vida.

en forma de lipdub, amb música i

"Davant del càncer de mama, no estàs
sola!"
Convidem a tornar a visionar el vídeo en el
següent enllaç

Si al món occidental existeix una gran falta
d'informació,

què

ocorre

en

països

subdesenvolupats? En aquest període de la
seva vida, la dona europea està deprimida i de
mal humor. En la nostra societat, la menopausa
és

sovint

sinònim

de

debilitat

emocional,

ansietat, irritació. “Grossa, lletja, malalta…” I,
no

obstant

això,

aquesta

mateixa

dona
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CICLE DE CINEMA:

CONFERÈNCIA:

La força del talent

Lideratge: el rol de la dona en el
desenvolupament

La programació d'aquest cicle recull una sèrie
de

llargmetratges

que

comparteixen

una

mateix motiu central: la posada en escena del
talent femení i la seva força en l’avenç de la
humanitat.
A

través

direcció

i

gestió

d´ONG

organitzat

pel

Programa de Cooperació Internacional de la
d’aquesta

selecció

fílmica

es

manifesten, des de diferents aproximacions i
estils,

Aquesta activitat s´emmarca dins el Curs de

un

seguit

d’exemples

de

dones

singulars que des de la creació artística o
científica o des del seu lideratge intel·lectual i
vital van il·luminar la societat del seu temps i
segueixen sent referents del saber en els
nostres dies.

Fundació

"La

Presentació

Caixa"

de

i

solucions

ESADE.
innovadores,

econòmiques i adaptades a les condicions
dels

països

en

desenvolupament

que

contribueixen a millorar significativament la
vida de les persones més vulnerables. El
col·loqui mostrarà l´enorme potencial social
que

s´aconsegueix

22, 23 i 24 d'octubre: La fuente de las

solidaritat.

mujeres (2011).

director

18, 19 i 20 de novembre: Àgora (2009).

d'Esade.

Moderat

de

si

unim

per

l´Institut

creativitat

Ignasi

i

Carreras,

d´Innovació

Social

16, 17 i 18 de desembre: Visión: La história
de Hildegarda de Bingen (2009).

A

càrrec

d'Inés

Alberdi,

catedràtica

de

Sociologia de la UCM i exdirectora executiva
Als cinemes Alexandra de Barcelona en

del Fons de les Nacions

les sessions de les 19.45h i les 22.15h
Dimecres 23 d'octubre, a les 19h, al
Preu de l'entrada: 3€

CaixaForum Centre Social i Cultural.
Entrada gratuïta /Aforament limitat
Per informació: 934 768 600
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JORNADES:
XIII

per l’Associació Salut i Família. Aquesta

Jornades

internacionals

Bancs del Temps

edició, que porta per títol“Bancs del Temps x
integració comunitària”, aprofundirà en la
importància dels Bancs del Temps com a
projecte de desenvolupament comunitari.
Aquestes
d'analitzar

jornades
i

neixen

difondre

les

amb

l'objectiu

innovacions

més

importants d'aquesta experiència de suport
veïnal i la seva aportació a la societat en un
moment

d'expansió

de

tot

tipus

d'organitzacions de consum col·laboratiu.

Entrada gratuïta /Aforament limitat
Cal
Els propers 24 i 25 d’octubre de 2013 se

confirmar

assistència

saludyfamilia@saludyfamilia.es

celebrarà a Barcelona la tretzena edició de les
jornades de Bancs del Temps , organitzades

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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per

mail:

