De 4 anys ençà es realitzen les trobades anuals de
dones i d’associacions de dones del Berguedà. Aquesta
jornada té com a objectiu ser un punt de reunió i trobada
de les dones del territori un espai de reflexió i debat,
creant enllaços i nexes entre totes les dones de la
comarca.
Enguany volem oferir una trobada centrada amb la
mirada al passat, on es constaten els canvis socials i ens
permet reflexionar sobre el present de la dona en el món
laboral i domèstic. Constatem la presència de les dones,
ja també fa més d’un segle, a les diferents facetes del
treball remunerat, i també en el seu paper com a cuidadora en l’àmbit de llar i la família.
També mitjançant aquesta mirada al passat reforcem el
paper de les dones en qualsevol de les seves facetes,
des de les més quotidianes, ens fixarem en la història de
qui no surt als llibres d’història: les dones.
El treball continua sent sinònim gairebé exclusiu
d’activitat laboral i ocupació, el treball domèstic i familiar
sempre s’ha considerat menys important, quan és
imprescindible per al benestar de la vida quotidiana de
les persones i de la societat.
Amb aquest recull d’activitats volem retre homenatge a
les dones que varen tenir un paper fonamental en el
desenvolupament econòmic del Berguedà, una història
moltes vegades silenciada.

Organitza:
organitza:

Guardiola de Berguedà
15 d’octubre de 2011 / de 9h. a 17h.
al Centre Cívic
Ajuntament de
Guardiola de Berguedà

Ajuntaments de:
Avià
Berga
Borredà
Casserres
Capolat
Castell de l’Areny
Castellar de N’Hug
Castellar del Riu
Cercs
L’Espunyola
Fígols
Gironella
Gisclareny
Gósol
Guardiola de Berguedà
Montclar
Montmajor
Puig-Reig
Sagàs
Sant Jaume de Frontanyà
Sant Julià de Cerdanyola
Santa Maria de Merlès
Vallcebre
Vilada
Viver i Serrateix

amb la col·laboració:
Amb la col·laboració:

IV TROBADA
COMARCAL
DE
DONES
Una mirada al passat, amb ulls de dona
Vine i comparteix!!

PLA
COMARCAL
PER LA
IGUALTAT

PROGRAMA
D’ACTES
09:00h. Arribada i esmorzar
10:00h. Presentació de l’acte

a càrrec de personalitats.

13:00h. Taller: Les dones del
Berguedà escriuen un
manifest

a càrrec d’Isabel Artero Novella, professora de
l’IES l’Alt Berguedà i Elena Miguel Lozano.
Taller participatiu amb què mitjançant frases i titulars, les
dones del Berguedà de manera participativa escriurem
un manifest

14:00h. Dinar popular

al restaurant Ca l’Asensi

16:00h. Teatre

Fragment de l’obra “la Maternitat
d’Elna” amb Rosa Galindo

Ivet Casaño i Vilella. Coordinadora Territorial de
Barcelona. Institut Català de les Dones.

Montserrat Ribera i Puig. Alcaldessa de Guardiola de
Berguedà i Diputada al Parlament de Catalunya.

Judit Carreras i Tort. Alcaldessa d’Olvan i Diputada al

Parlament de Catalunya.

Maribel Iglesias i Trasserra. Consellera Comarcal de
Benestar Social, Immigració i Igualtat. Regidora de l’Àrea
Social de l’Ajuntament de Berga.

11:00h. Les dones del

Segle XX

“Les dones, treballadores incansables.”

Rosa Serra Rotés.
Historiadora. Coordinadora de l’Àrea de Coneixement i
Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona.

“Records d’un instant” Recopilació fotogràfica i
relat de la historia de Guardiola de Berguedà
Josep Lara Tristante.
1r. Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà. Conseller Comarcal de Cultura, Joventut i
Gent Gran.

Fragment de l’obra de teatre, basada en el llibre La
maternitat d’Elna. Bressol dels exiliats, de la historiadora
Assumpta Montellà. La Maternitat d'Elna va ser una
institució humanitària dedicada a ajudar dones, sobretot
exiliades. Situada al Rosselló va ser fundada per la suïssa
Elisabeth Eidenbenz, el 1939. Hi van néixer uns 600 nens,
fills de refugiades de la Guerra Civil Espanyola que
estaven internades en els camps propers a Elna.

17:00h. Tancament de la

butlleta
d’inscripció
Nom i Cognoms:
Adreça:
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:
Necessiteu transport? (transport gratuït)
SI

NO

Dinar (preu: 5 euros)
SI

NO

jornada

Inscripcions:

Activitats paral·leles

Trucant al Consell Comarcal i demaneu per Núria
Mariano

Exposició “Dones en blanc i negre: dones i treball
al Berguedà”

Recopilació fotogràfica realitzada des de les associacions
de dones de la comarca, el Parc Fluvial del Llobregat i
coordinada des del Consell Comarcal del Berguedà.

Exposició “La igualtat de gènere en cartells”
Diputació de Barcelona.
Projecció del recull fotogràfic “Dones en blanc i
negre” i del recull fotogràfic “Guardiola de
Berguedà. Records d’un instant”.

93 821 35 53
o bé per fax al
93 822 09 55
o correu electrònic
igualtat@ccbergueda.cat
Per motiu d’organització és imprescindible inscriure’s
abans de l’11 d’octubre

