butlleta d’inscripció

Organitza:

Nom i Cognoms:
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:
Necessiteu transport?
SI

NO

Participació als Tallers (escolliu al que participareu)
Taller I “Els temps de les dones”
Taller II. “La participació de les dones:
política i associacionisme”
Dinar (preu: 5 euros)
SI

NO

Visita a l’Exposició “Milions d’anys” (preu: 2 euros)
SI

NO

Aporteu fotos per l’Enlairament de globus
SI

TROBADA
COMARCAL
DE
DONES

Ajuntaments de:

Vallcebre

Avià
Bagà
Borredà
Casserres
Castell de l’Areny
Castellar de N’Hug
Castellar del Riu
Cercs
L’Espunyola
Gironella
Gisclareny
Gósol
Guardiola de Berguedà
Montmajor
La Nou de Berguedà
La Pobla de Lillet
Puig-Reig
La Quar
Sagàs
Saldes
Sant Jaume de Frontanyà
Sant Julià de Cerdanyola
Vallcebre
Vilada
Viver i Serrateix

Dissabte 27 de setembre de 2008

NO

(podeu deixar les fotos al vostre ajuntament o bé durant la
Trobada)

Amb la col·laboració:

Deixeu la butlleta al vostre ajuntament.
Per a més informació truqueu al Consell Comarcal i
demaneu per Núria Mariano.

PLA
COMARCAL
PER LA
IGUALTAT

Tel.- 93 821 35 53
igualtat@ccbergueda.cat

TROBADA
DE DONES
DE LA COMARCA
DEL BERGUEDÀ
Vallcebre / 27 setembre 2008 /

OBJECTIUS
DE LA
TROBADA
1. Promoure la participació i interrelació entre les
dones de la comarca.
2. Promoure les activitats desenvolupades des de
les dones.

El Consell Comarcal del Bergueda, conjuntament
amb els ajuntaments de la comarca està

3. Fer emergir la història de les dones i la seva
participació al llarg de la història i economia a la
comarca.

desenvolupant el Pla d’Igualtat a la comarca del

PROGRAMA
D’ACTES

les dones al llarg de la història i el seu pes decisiu
en la construcció de la nostra comarca.

10:30h. Arribada a Vallcebre i esmorzar.
11:00h. Obertura i inauguració de la

És per això que volem analitzar la situació de la

Taller 1: “El temps de les dones”.
Analitzarem la distribució del temps de les dones,
la doble presència.
Taller 2: “La participació de les dones de la
comarca: la política i l’associacionisme”.
Analitzarem el paper de les dones i la seva
participació sociopolítica a la comarca.

13:00h. Posada en comú i

elaboració de les conclusions dels tallers.

14:00h. Dinar popular
16:00h. Teatre

Berguedà.

Un dels objectius marcats és l’anàlisi del paper de

12:00h. Tallers participatius

Trobada.

“La Parella Ideal”
IMPACTA TEATRE

18:00h. Enlairament de globus

“Enlaira una dona
al cel”
Tria una foto antiga d’una dona que reflecteixi els temps
d’abans i porta-la a l’ajuntament.
Escriu el seu nom i el posarem en un globus.

dona en el moment actual, però també realitzar

Sergi Roca i Vargas. President del Consell
Comarcal del Berguedà.

propostes de futur per tal d’enfortir la situació de

Montserrrat Ribera i Puig. Diputada al Parlament de
Catalunya.

les dones i alhora lluitar contra aquells aspectes

Mercè Font i Vilaplana. Consellera de la Dona del
Consell Comarcal.

Visita al “mirador
Carrilet verd.

que la puguin discriminar.

11:15h. Conferència a càrrec de Rosa

Visita a l’Exposició “Milions d’anys”
(Preu d’entrada per a grups 2 euros).

Serra. Historiadora.
“La Història de les dones de la comarca

Activitats paral·leles
de Vallcebre” amb el

Possibilitat de transport

gratuït.

