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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
Ajuntament de Corbera

II CURSA DE LA DONA

x La Igualtat
EXPOSICIÓ:

Un

viatge

en

el

temps. La riera Rafamans i els
seus voltants.

El 5 d'octubre de 2014 es celebrarà una
nova edició, la segona, de la Cursa de la
Dona de Corbera de Llobregat. Després de
la molt bona acollida de l'anterior, Cinc
Cims es proposa
corredores

arribar al màxim de

possibles

perquè

gaudeixin

d'una cursa 100% de muntanya per un
traçat nou, que
L’aigua és un element imprescindible per la
vida i no sempre a l'abast de qui la necessita . És
per aquest motiu que la seva presència o
absència està lligada a la fesomia d’un

de

indret, ja que determina l’existència o no

connecta Corbera de

Llobregat amb l'emblemàtic Monestir de
Sant Ponç. Un total de 6,7 km.
La sortida i l'arribada serà al carrer Sant
Antoni, davant l'església.

cultius, la presència de nuclis habitats,
etc.

La

Entre els darrers anys del segle XIX i

aquesta web i té un cost de 9 euros.

inscripció

es

realitzarà

on-line

principis del XX neix el nucli de baix de
Corbera, entorn de la masia de Can Roig i la
riera

Rafamans.

Aquesta

exposició

vol

recollir la vida quotidiana, social i econòmica
de principis del segle XX en aquest indret.

Diumenge 5 d'octubre
Organitza Cinc Cims

Del 29 de setembre al 10 d'octubre, al
casal Les Magnòlies.
I del 14 al 28 d'octubre, al hall de la
biblioteca municipal Can Baró.
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en

ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
CONVERSES
GHULAM.

AMB

Testimoni

LA

NADIA

en primera

persona d'una dona afganesa

NADIA

GHULAM

(Kabul,

1985)

DIÀLEGS

MULTICULTURALS.

La

participació social de les dones
immigrants.

ve

de

l’Afganistan, un país i una cultura rics d’una
saviesa que s’expressa en els contes al

Una de les línies de treball del 4t Congrés

voltant d’un braser, on parlar

de les Dones del Baix Llobregat consisteix

i escoltar

continua sent important. A El secret del meu

en Les dones com

turbant (Premi Prudenci Bertrana 2010) va

social. Corbera i la Palma hi prenen part

narrar els avatars de la seva vida, i després

amb la mirada posada en la

amb Contes que em van curar ens ofereix els

social

contes que la seva mare li explicava a

dificultat

l’hospital

on

va

estar

conseqüència d’una bomba.

ingressada

a

Gràcies a ella

arriben al nostre país i a la nostra cultura. La
seva història personal ha interessat tant com
per produir un documental ( Tornar a Nadia),
una obra pel Grec 2014 Nadia i per sortir en
diversos mitjans de comunicació

d'àmbit

estatal i de Catalunya (premsa escrita i
televisió).
El dia 21 de setembre és el Dia Internacional
de la Pau i de ben segur aquesta autora ens
ajudarà

a

aproximar-nos,

des

d'un

altre

de

les
de

agents de canvi

dones

sentir

participació

immigrades

la

seva

i

veu.

la

Amb

l'objectiu d'analitzar aquesta situació, es
realitzarà

una

trobada

amb

dones

immigrades (de tots dos municipis), per fer
un taller que aconsegueixi crear un decàleg
entorn

de

mesures

quines

per

haurien

incentivar

la

de

ser

les

participació

d'aquest col·lectiu, o com haurien de ser
les propostes de participació locals.
Activitat realitzada conjuntament amb
les àrees d'Igualtat i Cooperació de
l'Ajuntament de la Palma de Cervelló.

angle, al concepte de la pau.

Dimarts

7 d'octubre, a les 19h a la

Dijous 9 d'octubre, a les 20h, a la sala

sala polivalent de la biblioteca Can

polivalent de la biblioteca Can Baró.

Baró.
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CONFERÈNCIA:

TALLER:

Salut sexual i sexualitat a la

Viure- Escriure. Taller d'escriptura

menopausa

De la mà de la sexòloga Carme Rallo
coneixerem

i

reivindicarem

que

la

menopausa no és una malaltia sinó una
etapa més en la vida de les dones.
Contribuir

a

comprensió

i

ampliar

la

respecte

cap

informació,
a

aquest

moment serà bàsicament la intenció de la
nostra conferenciant, recordant-nos que
cada dona és única, té les seves pròpies
vivències i la seva pròpia realitat.

mateix

perfil

i

les

davant

la

vida.

si tens coses a dir...
Si escrius des de fa anys o si no goses
començar...
Si tens alguna història per explicar...
Si vols saber si pots escriure...
Viure escriure és el teu taller. Perquè a
escriure n'aprenem escrivint!
Taller

No totes les dones menopàusiques tenen
el

Si t'agraden les paraules, si t'agrada llegir,

a

càrrec

de

la

Mercè

Anguera,

escriptora i mestre.

mateixes
L'actual

Dimarts 14, 21 i 28 d'octubre i 4, 11 i

dona en edat menopàusica ha variat per

18 de novembre de 19 a 20.30h als

complet. D'una dona en permanent lluita

mòduls

amb

d'Igualtat.

expectatives

la

seva

revolució

hormonal,

de

l'Àrea

de

Polítiques

deprimida, trista i confosa hem passat a
una dona en la plenitud de la seva vida i

Cal inscripció prèvia.

amb una millor autoestima.
Divendres 10 d'octubre, a les 20h a
la sala polivalent de la biblioteca
Can Baró.
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TALLER:

CLUB

Creació

teatral

entorn

la

violència envers les dones

Vols

participar

en

la

creació

DE

s'oposa

a

Res

LECTURA:

la

nit,

de

no

l'autora

Delphine de Vigan

d'un

espectacle?

Un matí d'hivern, Delphine de Vigan va
entrar a l'apartament de la seva mare,

Aquest taller té dos objectius principals,

Lucile, i se la va trobar morta estirada al

el

llit.

primer

és

sensibilitzar

entorn

la

Arran

d'aquesta

mort sobtada en

violència masclista, tot fent un treball de

circumstàncies poc clares, l'escriptora va

dinàmiques teatrals que permetin posar

decidir

en escena una creació teatral pròpia de

detectivesca per mirar de reconstruir el

les persones participants. Des de diverses

trencaclosques que havia estat la vida de

situacions es poden conèixer sentiments

Lucile Poirier. Una dona fascinant, d'una

diferents que es viuen entorn la violència

bellesa

masclista. El segon objectiu és conèixer i

seductora i bohèmia, però amb l'ànima

treballar amb activitats i dinàmiques de

marcada per un dolor profund i misteriós.

l'art

En

escènic

per

adquirir

expressió

emprendre

el

una

terriblement

transcurs

dolça

recerca

i

d'aquesta

salvatge,

recerca,

Delphine de Vigan descobrirà els secrets

personal.
Taller a càrrec de la Gemma Martínez,
actriu i formadora d'arts escèniques.
Dimecres 15 i 22 d'octubre i 5 i 12 de
novembre de 21 a 22.30h, als mòduls
de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat.
Cal inscripció prèvia.

més

foscos,

tancarà

algunes

ferides

antigues, però n'obrirà de noves en el seu
entorn
Dijous 23 d'octubre de 18 a 20h a la
sala polivalent de la biblioteca Can
Baró.
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TALLER D'ART:

Donem la cara

Congrés

contra la violència masclista
WOMEN 360º CONGRES

El primer congrés al nostre país adreçat
Veure i deixar-se mirar. Comunicar amb

especialment a la salut i el benestar de la

la mirada. Dibuixar amb l'hemisferi dret.

dona directiva i empresària.

Tot això, és el que es vol aconseguir amb

Té un cost de 55€.

el taller que us proposem. Taller adreçat
a totes les persones, els hi agradi o no
dibuixar.

No

es

requereix

Per a més informació consulteu l'enllaç.

cap

coneixement de dibuix.

Dijous 16 d'octubre de 9 a 20.30h, a

A càrrec de la Mercè Laborda, el Miquel

Sant Cugat.

Pescador, el Jesús Rodríguez i la Mercè
Anguera.
Dijous 30 d'octubre a les 19h als
mòduls

de

l'Àrea

de

Polítiques

d'Igualtat. Cal inscripció prèvia.

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:
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