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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

Ajuntament de Corbera

Cuando suba la marea, de Cristina

x La Igualtat

Tironi, ed. Bubok

CÀPSULES DE CONEIXEMENT PER
A

DONES

EMPRESÀRIES

I

EMPRENEDORES

L'ajuntament
formatives

en

coneixement
a

dones

ofereix un paquet d'activitats
format

de

seva vida amb un marit tosc i masclista.

especialment dissenyades per

Després de la seva mort, ella tracta de trobar

comerciants

de

emprenedores,

el seu lloc, ha d'asserenar-se i pensar, però no

incloent a aquelles que disposin de la previsió

té temps, noves obligacions s'imposen, els fills

d'iniciar un projecte. Aquestes càpsules seran

la necessiten i ella es deixa portar, perquè la

formacions breus i concretes, que tenen com

solitud no és bona companya. Però les coses

a

no són sempre el que semblen, el temps

objectiu

i

càpsules

La senyora Maria Serna, ha compartit tota la

incrementar

la

emprenedora i dotar les dones

iniciativa
de recursos

per la millora de les seves empreses.

passa

i

les

veritats

afloren,

lentes,

implacables.
I al mig, la generosa amistat de mà de la
persona més inesperada. Tal vegada sigui el
moment de mirar cap a l'horitzó d'una forma

Per a més informació adreceu-vos a l'Àrea de

diferent.

Polítiques d'Igualtat: tel. 936 500 211 ext. 275 o
per correu electrònic a

La presentació del llibre és realitzarà el dia 31

igualtatgenere@corberadellobregat.cat

d'octubre a les 19h a la sala polivalent de
la Biblioteca Can Baró.
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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
EL TALLER DE LECTURA EN FEMENÍ

LECTURA DRAMATITZADA:

ens convida a reflexionar obres de

Narracions

l'autora Simone de Beauvoir

masclista

"Les arrugues de la pell són allò indescriptible
que procedeix de l'ànima. "

contra

El 25 de novembre

la

violència

condemnem la violència

contra les dones i el maltractament per raó de
Simone

de Beauvoir

gènere. Enguany, serà el dia 27 de novembre
la data en que, de forma clara i contundent,

Simone de Beauvoir és una autora que a

l'ajuntament i les entitats corberenques Dones

través de diferents gèneres (novel·la, assaig,

amb Coratge, Coses de Dones i Atenea volem

memòries, teatre i l'edició de part de la seva

condemnar la violència masclista en totes les

correspondència), ens podem apropar a la

seves manifestacions. Sota la direcció de l'actriu

complexitat de

Gemma

la seva obra i del seu

Martínez,

aquestes

entitats

ens

conviden a compatir narracions per reflexionar

pensament.

sobre aquesta problemàtica social.
L'associació Coses de Dones ens oferirà una
Per això , en la sessió del taller de lectura en
femení

que

novembre,

es
de

realitzarà
18

a

20h

el

15

a

la

lectura de Poesia de dones per a dones.

de
sala

Us convidem a assistir-hi.

polivalent de la biblioteca municipal Can
Baró, repassarem diverses obres de l'autora

27 de novembre a sala de polivalent de la

Simone

biblioteca Can Baró, a les 20h.

de

Beauvoir

per

comprendre

la

complexitat d'aquesta autora.
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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
Depredadores emocionales de Neus
Colomer, ed. Planeta

Actualitat
TAULA RODONA:

Radiografia de

les dones grans de Catalunya

El Consell Nacional de Dones de Catalunya és
Quants de nosaltres hem sofert maltractament
psicològic en les nostres vides? Qui no coneix
a algú a qui li han fet la vida impossible en
l'àmbit familiar o laboral? Com reacciona la
societat davant els denominats «depredadors
emocionals» i com interactuem amb ells per
no ser danyats?

l'òrgan participatiu i consultiu de l'Institut
Català de les Dones. Aplega les diferents
entitats,
dones

associacions,

del

qüestions

territori
vinculades

grups

català
al

Pla

i

consells

per

a

de

aquelles

d'actuació

del

Govern de la Generalitat de Catalunya en
matèria de polítiques de dones en els àmbits
polític, econòmic, social i cultural.

Hi ha persones que creen destrucció al seu
voltant i no són descobertes fins que el dany
és palès o no té remei. Per això és necessari
aprendre a distanciar-se d'aquests enemics
ocults i dels seus ardits per a tenir una ment
sana i viure de manera més lliure.

Amb motiu de la celebració de l'Any Europeu
de l'Envelliment Actiu i de la Solidaritat
Intergeneracional ha programat una taula
rodona al voltant de la situació de les dones
grans de Catalunya.

La presentació del llibre es realitzarà el dia 28

L'acte tindrà lloc l'auditori de l'Institut

de novembre a les 19h a la sala polivalent

Català de les Dones (Pl. Pere Coromines, 1

de la Biblioteca Can Baró.

de Barcelona), el 5 de novembre a les 11h.
Cal confirmar assistència al cndc@gencat.cat o
al telèfon 93 495 16 13.
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ÀREA DE POLÍTIQUES D' IGUALTAT
CAMPANYA TALLA JA!

PRIMER ESMORZAR ONLINE PER A
DONES

TREBALLADORES

I

EMPRENEDORES

Fundación Mujeres, en col·laboració amb altres
En el marc del 25 de novembre, dia de la lluita

partners,

contra la violència masclista, des del Consell

online gràcies a les trobades digitals per vídeo

Comarcal

incidir

conferencia de Google+, amb un tema diferent i

enguany en aquestes micro-violències que dia a

5 amfitriones que fan completa l'experiència.

dia pateixen algunes dones. Demanen a tothom

Les

que es solidaritzi i posi de manifest el seu rebuig

exclusiu per menjar i dialogar juntes.

a la violència masclista, i a aquestes petites

Per

accions que vulneren la intimitat de les dones.

connecteu amb el portal de Conectalunch.

del

Baix

Llobregat

volen

organitza cada mes un esmorzar

comensals
conèixer

triades
les

reben

següents

un

esmorzar

esdeveniments

Per accedir a la campanya cliqueu el següent
link.

Més informació
http://www.corberadellobregat.org/dona.asp
BLOG FES XARXA: http://fesxarxaperlaigualtat.blogspot.com/
Escriu-nos a: igualtatgenere@corberadellobregat.cat
C/ Jaume Balmes, 3 08757 Corbera de Llobregat
Telèfon: 936 500 211 ext. 275

Elaborat per:

Col·laboren:
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