
AGENDA DONA

juliol 2007

•

eR
Centre MunieipGlI d'informac·ió
i Recursos per CI les Dones

RI
IIiUi

Regidoria de Dona

Ajuntament de Barcelona



Podeu trobar l'Agenda, el dia 1 de cada mes, al web:

http://www.bcn.cat/dones
clicant a la pàgina del CIRD

i si volguéssiu disposar d'un exemplar en format paper, podeu
dirigir-vos a:

- CIRD (Camèlies 36-38.08024 Bcn)
- Pròleg. Llibreria de les Dones

(Dagueria 13. 08002 Bcn)
- Ca la Dona (Casp 38 pral. 08010 Bcn)
- Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7. 08003)
- Institut Català de les Dones (PI Pere Coromines 1. 08001 Bcn)

Des del dia 24 de juny al 24 de setembre, el CIRD obre només
els matins. Per 'qualsevol informació, podeu trucar-nos.

L'entrada d'informació d'actes per l'AGENDA DONA es tanca

el dia 20 de cada mes, per qüestions tècniques d'edició.

Recordeu que les demandes logístiques i els permisos s'han de

tramitar un mes abans.

Agraïm la vostra coHaboració.
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INDEX

JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL· LOQUIS.... Pàg .

•:. Feminari 'La diferencia de los sexos: perspectivas psicoanalíticas y 6

debates actuales' , a cura de Rithée Cevasco

.:. Grup de trobada de mares que tindran el seu nadó durant l' estiu' ALBA AL 6

SOL'
.:. Jornada' La construcció del capital social des del tercer sector' 6

.:. Jornada'Què fan els homes per la igualtat amb les doncs' 7

.:. Presentació de la guia 'Prevenir i actuar contra els maltractaments a les 8

persones grans'
.:. Reflexions escèniques sobre l' experiència de llegir'Hasta aquí puedo leer' 8

amb la Cia.' Menudos' , dins el Cicle' Llegir a la Cuina'
.:. 'Grup de suport emocional per a dones seropositives. Espai de trobada i 8

reflexió'
.:. Reflexions escèniques sobre l' experiència de llegir' Segones referències' 9

, dins el Cicle 'Llegir a la Cuina'

.:. 30 Edició de les Jornades per la Universitat Progressista d' Estiu de 9

Catalunya: Jornada sobre Organització del temps i gènere
.:. Reflexions escèniques sobre l' experiència de llegir 'M' he llegit' ,

dins el 10

Cicle' Llegir a la Cuina'

.:. Exposició:' Dones creadores en el món del còmic' , dins el Festival LoveBal1 10

CURSOS , TALLERS, SEMINARIS ....

•:. Programa de creació d' empreses 'Barcelona emprèn en igualtat' 11

.:. Programa IPI- Programa a mida per a dones aturades 11

.:. Taller 'El flamenc com a guia' 12

.:. Programa formatiu' L' Abús Sexual Infantil' 12

.:. Taller d'Escriptura urbana: 'Textos con contextos' 13

.:. Taller 'La vida afectiva: entre les emocions, els sentiments, les pcsions' a 13

càrrec de: Carme Boó Fernández de Castro

.:. Seminari Dones Immigrades 'Realitats, polítiques i accions' 14

.:. Taller de sexuclitct per a dones 'Contacto con tacto', a càrrec de Núria 14

Beitia
.:. Curs 'COEDUCACIÓ: replantejament de conceptes, reflexions 15
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propostes'
.:. Curs de la UB 'Dones i poder polític' 15

.:. Curs 'Del mal amor a la bona educació sexual' 16

.:. Taller de lectura crítica' Dones creades per dones', a càrrec d'Olga Pol 16

.:. Taller de confecció i customització de sabatilles, amb el Grup de Dones en 17

Forma
.:. Taller 'Vivir la muerte para no dejar morir la vida: 'Aprender a 17

desprenderse' ,a càrrec de: Carme Boó Fernández de Castro

.:. Presentació del Taller corporal per a dones (l'energia del SI i l'energia del 18

NO)
.:. Taller-itinerari' Les dones i la ciutat de Barcelona' 18

ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...

•:. Convocatòria-Invitació per a participar al 'Festival de Música de les 19

Cultures' (octubre 2007)
.:. Espectacle: 'Cançons' a càrrec del Duo 'Oasis Para Ti' ,dins el cicle 'Patis 19

del dijous' del Grup de Dones en Forma
.:. Teatre jove 'Un cop diferent' amb el Grup de Dones en Forma, dins el 20

cicle
I

Patis del dijous'
.:. Cicle cinema gai-lèsbic 20

.:. 120 Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona 20

.:. Projecció de documentals , treballs finals del Taller impartit per Belkis 21

Vega
.:. Accions: Espectacle 'Na Blanqueta i na mel, transcripció canina' a càrrec 21

de Assun Pianos i Maria Rotger

EXPOSICIONS

.:. Exposició IDona, un cos, una vidal

.:. Exposició
I

Suzanne Davit', una iHustradora a l'Institut Botànic'
22

22
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ALTRES ACTES

.:. Programa
·

Detecció precoç del càncer de mame' Adreçat a dones entre 23

50-64 anys.
.:. Programa de prevenció i tractament de les seqüeles psíquiques en dones 23

víctimes d' una agressió sexual

.:. Ruta guiada ·Ciutadanes. Ruta de les dorres' 24

.:. Convocatòria de participació per a dones i col-lectius de dones: Programa 24

culturclPensorrt en tu' (una tarda a escollir)
.:. Convocatòria de participació per a dones i col-lectius de dones: Programa 25

culturclPensnnt en tu' (un dia sencer a escollir)
.:. Dinar:· Diguem adéu al curs' amb Don-na, Prisma Cultural 26

.:. Ruta Literària
·

L· Església del Mar· amb el Grup de Dones en Forma 26

.:. Excursié
'

Passi un gran dia a Guissona· amb Don-na, Prisma Cultural 26

.:. Esmorzar a la fresca
·

Parc del lcberint
'

amb el grup de Dones en Forma 27

.:. Visita:
•

Fem un tomb pel Parc del Tibidcbo' amb el Grup de Dones en 27

Forma
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JORNADES I CONFERENCIES IXERRADES ICOL· LOQUIS ....

•:. FEMINARI 'LA DIFERENCIA DE LOS SEXOS: PERSPECTIVAS
PSICOANALÍTICAS y DEBATES ACTUALES', A CURA DE RITHÉE
CEVASCO
Data d'inici 02107/2007 ,

Data fi: 02107/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix I 7. 08003 BARCELONA

Horaris/Preus: dilluns de 19:30 h a 22:00 h / 10 e / Sala Actes (3aplanta)
Telèfon de l'acte: 932 684 218

Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
E-mail: comunicacio@bonnemaison-ccd.org
Ç)bservacions:
- Preinscripció imprescindible.
- Rithée Cevasco, psicoanalista i investigadora del Centre Naciona dé la Recherche

Scientifique (París).
- Organitza: Centre de Cultura de Dones .

•:. GRUP DE TROBADA DE MARES QUE TINDRAN EL SEU NADÓ DURANT

L' ESTIU • ALBA AL SOL'
Data d'inici 02/07/2007

Data fi: 27/08/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Parc de la Ciutadella. Pg. Picasso, 1 bxs. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns de 16:00 a 18:30 h
E-mail: ELRACODELALBA@terra.e5
Telèfon de l'acte: 690 144 500 consultes i urgències 24 h

Observacions:
- ALBA Lactància Materna, per tal de garantir el servei a les mares que tindran el seu
nadó funcionament ALBA al sol.
- El grup es reunirà tots els di lIuns d' estiu a la Glorieta del Parc de la Ciutadella.
- Organitza: ALBA Lactància Materna .

•:. JORNADA 'LA CONSTRUCCIÓ DEL CAPITAL SOCIAL DES DEL TERCER
SECTOR'
Data d'inici 03/07/2007
Data fi: 03/07/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Associació Observatori del Tercer Sector i de la Societat Civil. C Carolines, 10.

08012 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 18:00 h / Cal confirmar assistència
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Web inscripcions: www.tercersector.net/capitalsocial
Telèfon d'inscripcions: 932 177 297

Observacions:
- Programació:

- 18 h: Portes obertes de la Biblioteca del Tercer Sector. Vine a berenar amb

nosaltres i descobreix la biblioteca al servei de les entitats.
- 19 h: Acte 'La construcció del capital social des del tercer sector'.

- Ponents: Fátima Ahmed (Associació Socio Cultural Ibn Batuta), Jordi Petit

(Coordinadora Gai-Lesbiana), Eva Fernández (Federació d' Associacions de Veïns i

Veïnes de Barcelona),Francesc Garreta (Fundació Pere Tarrés), Jaume Albaigès
(Diskanet), Jordi Pietx (Xarxa de Custòdia del Territori), Pepe Menéndez (Fundació
Joan XXIII), Pilar Mercadé (Fundació Catalana PRISBA), Raimon Bergós (Coordinadora
Catalana de Fundacions), Rita Huybens (Federació Catalana d'ONG per al

Desenvolupament), Roser Batlle (Fundació Catalana de l'Esplai) i Xavier Ma,s Llorens

(Fundació per la Pau i Síndic).
- Podeu confirmar la vostra assistència al telèfon o web indicats.
- Organitza: Associació Observatori del Tercer Sector i de la Societat Civil.

.:. JORNADA 'QUÈ FAN ELS HOMES PER LA IGUALTAT AMB LES DONES'

Data d'inici 03/07/2007

Data fi: 03/07/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Universitat Ramon Llull. Claravall, 1*3.08022 BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts de 09:00 h a 20:00 h I 87.5e I Reduccions: 1010 matrícula

anticipada(fins 15 juny)10io estudiants universitaris, membres d'institucions

vinculades, persones jubilades i a l'atur.
E-mail: ue@url.edu
Web: http://www.url.edu/universitatestiu
Telèfon de I'acte: 936 022 240100

Observacions:
- Amb aquesta jornada volem canviar l'aproximació de l' abordatge de les qüestions
d'igualtat de gènere donant veu a aquells homes que hi creuen fermament i que hi

contribueixen des dels seus llocs de treball, espais de responsabilitat, la seva vida

quotidiana, ... Amb la participació i complicitat de tots ells, pretenem contribuir a crear

una línia de debat i diàleg que tracti, entre altres temes: la necessitat d' un canvi de

mentalitat i actituds, de facilitar els mitjans per a la igualtat dels gènere, de fomentar
la participació d'homes i dones per igual en els diferents llocs de treballi nivells de

decisió, de promoure l'ús d' un llenguatge no sexista, etc. La temàtica es tractarà des

de diferents vessants i sectors de la societat: administració pública, docència, recerca,
empresa, associacionisme, etc.
- Volem que ELLS també s'impliquin!!
- Organitza: Universitat d' estiu Ramon Llull 2007.
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.:. PRESENTACIÓ DE LA GUIA 'PREVENIR l ACTUAR CONTRA ELS

MALTRACTAMENTS A LES PERSONES GRANS'
Data d'ini ci 04/07/2007

Data fi: 04/07/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Fundació Caixa Catalunya - Casa Milà - La Pedrera. Pg. Gràcia, 92. 08008

BARCELONA

Horaris: dimecres de 18:00 a 20:00 h / Cal confirmar assistència al tel. 902 400 973

Observacions:
- Places limitades.
- Es lliurarà un exemplar de la Guia a tots els assistents.
- Organitza: Fundació Viure i Conviure.
- Col·labora: Secretaria de Polltiques Familiars i Drets de Ciutadania de la Generalitat

de Catalunya i Creu Roja .

•:. REFLEXIONS ESCÈNIQUES SOBRE L'EXPERIÈNCIA DE LLEGIR 'HASTA

AQUÍ PUEDO LEER' AMB LA CIA. 'MENUDOS' , DINS EL CICLE 'llEGIR
A LA CUINA'
Data d'inici 04/07/2007

Data fi: 04/07/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere.Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 20:00 a 22:00 h

E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Telèfon: 932 687 360

Observacions:
- Tres reflexions escèniques sobre l' experiència de llegir al teatre 'La Cuina' de la

Biblioteca Bonnemaison.
- El Consorci de Biblioteques de Barcelona i el Festival Grec han proposat a tres

dramaturgs i directors emergents la creació de muntatges al voltant de la seva

experiència personal com a lectors.
- Direcció d' escena i dramatúrgia: Pau Miró.
- Organitza: Biblioteca Bonnemaison .

•:. 'GRUP DE SUPORT EMOCIONAL PER A DONES SEROPOSmVES. ESPAI

DE TROBADA l REFLEXIÓ'
Data d'inici 05/07/2007

Data fi: 26/07/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Associació Actua. C Gomis, 38 bxs. 08023 BARCELONA

Horaris: dijous 5, 12, 19, 26 de juliol de 18:00 h a 20:00 h ITruqueu a Actua abans de

venir i pregunteu per Silvina.

E-mail: dona04@actua.org.es
Telèfon de reserves: 934 185 000

Observac ions:
- Coordina: Silvina Magnani, psicòloga i terapeuta gestàltica.
- Organitza: Programa Actua Dona. Associació Actua.
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.:. REFLEXIONS 'ESCÈNIQUES SOBRE L I EXPERIÈNCIA DE LLEGIR
•SEGONES REFERÈNCIES I

I DINS EL CICLE • LLEGIR A LA CUINA'

Data di inici 11/07/2007

Data fi: 11/07/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris: dimecres de 20:00 a 22:00 h

E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Telèfon de I' acte: 932 687 360

Observacions:
- A partir de te,xtos de Marc Rosich, Albert Balasch i Martí Sales.
- Amb: Alicia González Lec, Nies Jaume, Jordi Andújar i Pedro del Rey.
- Direcció d'escena i dramatúrgia Marc Rosich.
- Organitza: Biblioteca Bonnemaison .

•:. 3A EDICIÓ DE LES JORNADES PER LA UNIVERSITAT PROGRESSISTA

D'ESTIU DE CATALUNYA: JORNADA SOBRE ORGANITZACIÓ DEL
TEMPS l GÈNERE
Data d'inici 12/07/2007

Data fi: 12/07/2007

Entrada: Pagament
Lloc: Facultat de Geografia i Història. C Montalegre, 6 bxs. 08001 BARCELONA

Horaris/Preus: dijous de 09: 30 a 20:00 h / 2 e (1 sessió) / Entrada 1 jornada: 5 e

(totes les sessions d'ldia) Inscripcions fins el 13 de juliol per correu electrònic i al

web. / Abonament totes les jornades: 20 e

E-mail: info@universitatprogressista.org
Web: www.universitatprogressista.org

,

Telèfon de l' acte: 637799029

Observacions:
- Programació:

- 9.30 a 11.30 h: Taula Rodona: 'Ara que el capitalisme ocupa tot l'espai, s'ha
decidit també ocupar tot el temps?' Andri Stahel, Economista i doctor en

Ciències Socials. Professor col·laborador de la Càtedra UNESCO en Sostenibilitat.

Joan Vergés, Professor de filosòfic a la UdG, consultor d'Humanitats a la UOC.

J'osep Manel Busqueta, economista, investigador del seminari d' economia crítica

'Taifa' i ex-assessor econòmic de l'actual govern veneçolà (per confirmar)
- Modera: Oriol Illa, politòleg.
- 11.30 h - Pausa
- 12.00 a 14.00 h: Taula Rodona: 'L'organització del temps. Qui decideix el

calendari? Qui decideix els horaris?' Sara Moreno Colom, Professora Ajudant de
Sociologia a la UAB. Les seves àrees d'interès són els estudis sobre I' organització
social del temps amb una especial atenció a les desigualtats socials. José Luis

López Bulla, Sindicalista. Moderador: Raimon Goberna, President de l'Escola Lliure
El Sol.
- 17.00 a 20.00 h. Conferència: 'Solucions per racionalitzar el temps. Propostes
per viure millor'. Ignacio Buqueras y Bach (President de la Comissió Nacional per la

Racionalizació dels Horaris Espanyols). Jean Yves Boulin, (sociòleg. Universitat de
París-Dauphine). Susana Climent I (Unitat Administradora del Fons Social Europeu).
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Gonçal Mayos, (professor titular de filosofia i coordinador del Doctorat 'Història

de la subjectivitat' a la UB). Ignacio Buqueras y Bach, (President de la Comissió

Nacional per la Racionalització dels Horaris Espanyols). Marta Selva, (Presidenta
de l'Institut Català de les dones).

- Modera: Mercè Civit, (Diputada i portaveu adjunta d'ICV-EUiA al Parlament).
- Organitza: Universitat Progressista d' Estiu de Catalunya .

•:. REFLEXIONS ESCÈNIQUES SOBRE L' EXPERIÈNCIA DE ,LLEGIR 'M'HE

LLEGIT' I
DINS EL CICLE' LLEGIR A LA CUINA'

Data d'ini ci 18/07/2007

Data fi: 18/07/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris: dimecres de 20:00 a 22:00 h

E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat

Telèfon de l'acte: 932 687 360

Observaci ons:
- Amb: Rosa Boladeras, Mireia Piferrer, Núria Piferrer i Jordi Vidal.
- Guitarra: Mario Mas.
- Direcció d'escena i dramatúrgia: Jordi Prat i Coll.
- Organitza: Biblioteca Bonnemaison .

•:. EXPOSICIÓ: 'DONES CREADORES EN EL MÓN DEL CÒMIC'
,
DINS EL

FESTIVAL LOVEBALL
Data d'inici 31/07/2007

Data fi: 29/09/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris: dilluns i dijous de 16:00 a 21:00 h / dimarts i divendres de 10:00 a 14:00 h i

de 16:00 a 21:00 h / dimecres de 10:00 a 21:00 h

E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat

Web: http://www.loveball.info/
Telèfon de l'acte: 932 687 360

Observadons:
- Inauguració: dimarts 31 juliol a les 19 h.
- Amb reproduccions, de l'obra gràfica de 14 autores de còmic en actiu. Un instrument

d'apropament- a altres formes de visibilitat i d'interpretació del feminisme, mitjançant
expressions artístiques no habituals.
- Organitza: Biblioteca Bonnemaison.
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CURSOS I TALLERS I SEMINARIS .. : .

•:. PROGRAMA DE CREACIÓ D I EMPRESES I BARCELONA EMPRÈN EN

IGUALTAT
I

Data d'inici 01/12/2005
Data fi: 30/12/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Barcelona Activa S.A. C Llacuna, 162. 08018 BARCELONA '

Horaris: De di Iluns a divendres 1 Consultar horaris amb el centre.

E-mail: Ester.torres@barcelonactiva.es

Telèfon: 934 019 683

Observacions:
- Poden participar dones amb responsabilitats familiars, dones immigrants extra

comunitàties o dones en situació d'atur de llarga durada (més d' un any) que visquin o

vulguin crear la seve empresa a la ciutat de Barcelona.

-Organitza: Barcelona Activa .

•:. PROGRAMA IPI- PROGRAMA A MIDA PER A DONES ATURADES

Data d'inici 01/05/2007

Data fi: 30/11/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Barcelona Activa S.A. CC Convent de Sant Agustí. C Comerç 36. 08003

BARCELONA

Horaris: de dilluns a divendres IDiferents horaris matinals. Consulteu amb el centre.

E-mail: barcelonactiva@barcelonactiva.cat

Web: http://www.barcelonactiva.cat
Telèfon: 932 684 393 1 933 209 570

Observacions:
- Seminari grupal de 8 dies (4 hores diàries) per a definir, o redefinir si fos necessari,

l'objectiu professional de les dones participants, i posar en pràctica les eines i

processos de recerca de feina que proporcionen les noves tecnologies per tal

d'incrementar les seves possibilitats d'inserció.
- Organitza: Barcelona ACtivo.
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.:. TALLER 'EL FLAMENC COM A GUIA'
Data d'inici 28/06/2007

Data fi: 26/07/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA

Horaris/Preus: dijous de 20:00 a 21:00 h / 40 e + 15 e per a les no sòcies
E-mail: caladona@caladona.org
Web: www.caladona.org
Telèfon de r acte: 934 127 161

Observacions:
- El feminisme com a eix transversal de fons fa d'aquest taller un projecte que pretén
combinar:
- El flamenc, com una eina reivindicadora posada a l'abast de totes aquelles dones que

vulguin gaudir d'un temps i espai plural, per expressar-se amb el seu cos.

- Les dones, enteses des de la diversitat, són portadores d' una gran força,
sensualitats, emocions, caràcters .. que poden esdevenir transformadores.
- Taller on el flamenc es posa a l'abast nostre perquè puguem fer fer-lo servir com a

eina d' exploració de nosaltres mateixes.
- Cada sessió es desenvoluparà a través de I'aprènentatge d'unes eines flamenques
bàsiques i senzilles, perquè cada dona pugui servir-S'e d' elles i al mateix temps fer-les
seves. És molt important tenir en compte que no és un objectiu del taller adquirir
coneixements tècnics de la dansa flamenca, sinó ser capaces de gaudir d'un temps i

d' un espai, on les protagonistes serem nosaltres i els nostres cossos.

- Entre els objectius principals, però en cap cas els únics, destaquem: deixar-seportar,
connectar amb el cos, trobar-se o perdres. la nostra sensualitat com a font d'auto

gaudiment, arrelar-se,' unificar forces femenines, trencar amb allò que ens oprimeix,
trobar la complicitat i solidaritat femenines, esco+cr-se.isentir-se.
- Cada sessió finalitzarà amb una breu posada en comú, en la que cada dona pot
compartir, si ho desitja, allò que ha experimentat. aquesta posada en comú permetrà
que el taller pugui ser redefinit i resignificat constantment per les que hi vinguin.
- S' ha de dur roba amb la qual cadascuna es senti flamenca i sabates que facin força
soroll, però que siguin còmodes.
- Imparteix el curs: Chari Portero. Professora de flamenc, antropòloga i feminista.
- Organitza: Ca la Dona .

•:. PROGRAMA FORMATIU 'L'ABÚS SEXUAL INFANTIL'
Data d'inici 02/07/2007

Data fi: 11/07/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Associació Assessorament i Prevenció de I'Abús Sexual a MenOrs. C Fontanella, 20
5è A. 08010 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns, dimarts i dimecres de 15:30 a 19:30 h / 140 e

Web: http://www.fundacionvickibernadet.org
Telèfon de I'acte: 933 189 769

Observacions:
- La Fundació Vicki Bernadet i FADA que treballa pel tractament integral de l'abús

sexual infantil, ofereix un programa formatiu per a professionals del món social i

educatiu, per tal d'atorgar-los les eines d'utilitat, fent esment a que coneguin els
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factors de risc de l'abús Sexual Infantil, com prevenir-lo, com detectar-lo i quins
procediments han de seguir en al cas d'una detecció d'abús sexual infantil.
- La millor forma de prevenir qualsevol situació de risc és parlant d'aquesta situació i

fent-ne conscient a la població en risc per tal d' evitar-la.
- Organitza: Fundació Vicki Bernadet - Associació FADA .

•:. TALLER D'ESCRIPTURA URBANA: 'TEXTOS CON CONTEXTOS'

Data d'inici 02/07/2007

Data fi: 30/07/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA

Horaris/Preus: di "uns de 19: 15 a 21: 15 h / 150 e Preu per bloc trimestral: (inclou
dossier amb textos d'autores) Les persones que facin més d'un bloc o que participin en

el taller d'Escriptura i lectura crítica MIRADES DE DONES, tindran una bonificació

especial.
Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#escripturanora
Observacions:
- Escriptura monogràfica sobre contes meravellosos, viatges, sentits ... Un espai on les

passejades serviran de 'fons creador' i la ciutat també serà protagonista.
- Les classes seran bilingües.
- Organitza: Llibreria Pròleg .

•:. TALLER 'LA VIDA AFECTIVA: ENTRE LES EMOCIONS, ELS

SENTIMENTS, LES PASIONS' A CÀRREC DE: CARME BOÓ FERNÁNDEZ
DE CASTRO
Data d'inici 02/07/2007

Data fi: 23/07/2007

Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA

Horaris/Preus: dilluns d' 11:30 a 13:30 h i de 17:00 a 19:00 h / 70 e / Durada: 8 h.

Es donarà dossier amb material.
Web: http://lIibreriaproleg.com/tallers.html#lavidafectiva
Observacions:
- Moltes vegades experimentem malestar psicològic i inquietud que ens fan allunyar-nos
de I' harmonia, donant voltes a pensaments negatius o tràgics i també anticipant pors en

el temps. Tot això crea inseguretat i vulnerabilitat. Aprendre a canviar aquests hàbits

esdevé una millora en la nostra qualitat de vida psíquica.
- Com s' estructura el nostre pensament
- Emocions
- Passions
- Pensament, emocions, salut
- Educar el pensament, educar les emocions
- Interpretació de la realitat
- Sistemes de percepció, intuïció, percepció
- Inseguretat i formes de pensar
- Hàbits del pensament positiu i negatiu.

-Organitza: Pròleg.
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.:. SEMINARI DONES IMMIGRADES 'REAUTATS, POLÍTIQUES l

ACCIONS'
Data d'inici 04/07/2007

Data fi: 23/07/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Associació Sòciocultural La Formiga. e Elkano, 74 bxs. 08004 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns i dimecres de 17:00 a 20:00 h / 100 e

E-mail: info@laformiga.org
� 'Web: http://www.laformiga.org

Telèfon de I' acte: 934 438 207

Observacions:
- Donar a conèixer la realitat actual de les dones que realitzen un procés migratori cap
al nostre país; la seva percepció vers aquest procés, el paper que assumeixen en la

societat d'acollida: drets i deures; així com, les estratègies d'intervenció i

experiències locals i en d' altres poïsos.
- Programació:

- Sessió 1: El procés migratori de la dona.
2: Interculturalitat i gènere.
3: La Llei d'Estrangeria respecte la dona immigrada.
4: Polítiques de igualtat.
5: Dona migrant i treballadora.
6: Un col-lectiu emergent. Dones pakistaneses a Barcelona.

- Professorat: Elizabeth Uribe, Albert Pares, Sarai Samper, Adelina Cobos, Silvana

Nafria i Huma Jamshed.
- Organitza: Associació Sòciocultural La Formiga .

•:. TALLER DE SEXUAUTAT PER A DONES ' ,CONTACTO CON TACTO I, A

CÀRREC DE NÚRIA BEITIA
Data d'inici 07/07/2007

Data fi: 07/07/2007
Entrada: Pagament
Horaris/Preus: dissabte d' 11:00 a 14:00 h i de 16:00 ha 20:00 h I 60 e

Places limitades

Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#contactocontacto
Observacions:
- La sexualitat és tot allò que té a veure amb el gaudi, amb el plaer i també amb el

desplaer. Forma part de la relació, la que mantenim amb nosaltres mateixes i la que
mantenim amb les i ets altres. Ens permet connectar (i/o desconnectar) amb tots els

plans humans: el cos, la ment,I'esperit.. ...
- Us proposem aquest taller vivencial on, juntes, i a partir de diverses dinàmiques
teòric-pràctiques que ens ajudin a convocar I' experiència pròpia, puguem veure com

vivim la sexualitat, la pròpia i personal i també la compartida, la comuna.

- Conèixer quins desitjos la mantenen viva, bategant. l també quines creences la

conformen i quines pors la cohibeixen.
- Organitza: Llibreria Pròleg.
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.:. CURS 'COEDUCACIÓ: REPLANTEJAMENT DE CONCEPTES I REFLEXIONS

I PROPOSTES'
Data d'inici 09/07/2007

Data fi: 13/07/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Universitat de Barcelona. Pg. Vall d'Hebrón, 171. 08035 BARCELONA

Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09:30 h a 12:30 h / 60 e

Curs de 15 h als matins.

E-mail: cursos@rosasensat.org
Web: http://www.rosasensat.org
Telèfon de l'acte: 934 817 372 /74/93
Observacions:
- Tractarem els conceptes .bàsics de la coeducació i faci litarem recursos. Els sabers

femenins, la conciliació del temps i del treball a casa i fora de casa, la convivència a

l'escola, observació/indicadors: interacció escolar, familiar i al carrer. Es presentaran
experiències d'infantil, pri.mària i secundària. Detecció i prevenció de la violència de

gènere.
- A càrrec de: Mercè Otero, prof. de secundària, Adelina Escandell, mestra, Núria

Solsona prof. de secundària, Mònica Timón de PANDORA Joves per la igualtat i la

solidaritat, Lucia Sainz de Tamaia i Lluïsa Cunillera, prof. de secundària.
- Forma de pagament: En efectiu I Amb un xec nominatiu a nom de l' Associació de

Mestres Rosa Sensat / Mitjançant transferència bancària o ingrés a La Caixa al c.c. de

l'Associació de M. Rosa Sensat, núm. 2100-1358-19-0200151321. Si us plau, a la

transferència feu constar els cognoms i el nom de la persona matriculada.
- Organitza: Associació de Mestres Rosa Sensat .

•:. CURS DE LA UB 'DONES l PODER pOLÍTIC'
Data d'inici 09/07/2007

Data fi: 13/07/2007

Entrada: Pagament
Lloc: Universitat de Barcelona. G.V. Corts Catalanes, 585.08007 BARCELONA

Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09:30 a 14:00 h / 155 e Abans del 16 juny /
185 e una setmana abans de començar el curs.

Web: http://www.ub.edu/ julio Is

Telèfon de l'acte: 934035 880

Observacions:
- Aquest curs vol ser una reflexió sobre les relacions entre dona i política des d'una

òptica de gènere i multidisciplinària. Aquesta aproximació es realitzarà, d' una banda, a

través de documents artístics i literaris ,que han reflectit al llarg de la història aquest
nexe complex, i de l' altra, a través de l' anàlisi en el marc contemporani de la

subjectivitat política de les dones situades en l'àmbit polític. Per dur a terme aquesta
aproximació es comptarà amb la participació d' especialistes en l' ampli ventall de

disciplines involucrades, que realitzaran les corresponents reflexions teòriques.
Aquestes aportacions es complementaran amb el testimoni de dones que, dedicades

professionclment a l'activitat política, han arribat a ocupar llocs d'alta responsabilitat
en la vida pública.
- Promou UB.

-Col·labora: Centre Dona i Literatura.
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.:. CURS 'DEL MAL AMOR A LA BONA EDUCACIÓ SEXUAL'
Data d'inici 09/07/2007

Data fi: 13/07/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Universitat de Barcelona. Pg. Vall d'Hebrón, 171.' 08035 BARCELONA

Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 15:30 a 18:30 h / 60 e Matrícula fins 15

juny aprox. Curs de 15 h als matins.

E-mail: cursos@rosasensat.org
Web: http://www.rosasensat.org
Telèfon de l'acte: 934 817 372 /74/93

Observacions:
- La prevenció no és eliminar el rise. sinó acceptar que existeix i viure com aprenem a

moure'ns. L'educació sexual ha de ser l'aprenentatge d'estratègies positives de relació

interpersonal, de regulació i expressió d' emocions i sentiments, de comunicació,

cooperació, pensament reflexiu crític, etc. En definitive, prendre el control d' una

mateixa i autogestionar les dificultats.
- A càrrec de Rosa Sanchís, professora de l'institut Isabel de Villena, de València,
autora del premi de pedagogia Rosa Sensat 'Tot per amor?'

-Persones destinatàries: mestres, professorat i altres professionals de l' educació.
- Codi curs: 7352091
- Lloc inscripció matrícula: personalment a R'osa Sensat: Av. de les Drassanes, 3 -

2Qplanta Barcelona (08001), dedll a dv de 10 a 14 i de 16 a 20 h.

-Forma de pagament: amb targeta de crèdit o mitjançant transferència bancària o

ingrés a La Caixa al c.c. de l' Associació de M. Rosa Sensat,
núm. 2100-1358-19-0200151321. Si us plau, a la transferència bancària feu constar els

cognoms i el nom de la persona matriculada.
- Organitza: Associació de Mestres Rosa Sensat .

•:. TALLER DE LECTURA CRÍTICA 'DONES CREADES PER DONES', A

CÀRREC D'OLGA POL
Data d'ini ci 14/07/2007

Data fi: 14/07/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA

Horaris/Preus: dissabtes d'l1:00 a 14:00 h / 25 e Sessió individual /

Preu del taller (inclou dossier de l'autora): 150 e

Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#donesperdones
Observac ions:
- La literatura d'autores, entesa com a mirall de la nostra història, ens ofereix la

possibilitat d'endinsar-nos en els canvis produïts en la dona durant el segle XX.

Mitjançant els seus textos, ens centrarem en els personatges de dona per tal de

desgranar allò que caracteritza cadascuna d'elles. La Lectura i la Discussió, així com la

Comparació d'aquestes 'dones creades per dónes". ens servirà per anar traçant el camí

recorregut per les dones en l'últim segle.
- Aquesta sessió treballarem Toni Morrison, amb el llibre' Amor'.
- Organitza: Pròleg.

16



.:. TALLER DE CONFECCIÓ l CUSTOMITZACIÓ DE SABATILLES I AMB EL

GRUP DE DONES EN FORMA
Data d'inici 19/07/2007

Data fi: 19/07/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA

Horaris: dijous de 20:00 a 22:00 h

E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 933 585 614

Observacions:
- Tu portes les xancles it' ajudem a renovar-les.
- Organitza: Grup de Dones en Forma .

•:. TALLER 'VIVIR LA MUERTE PARA NO DEJAR MORIR LA VIDA:
I APRENDER A DESPRENDERSE' A CÀRREC DE: CARME SOÓ
FERNÁNDEZ DE CASTRO
Data d'inici 21/07/2007

Data fi: 21/07/2007

Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA

Horaris/Preus: dissabte d '11:00 a 14:00 h i de 16:30 a 20:00 h / 70 e

Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#desprenderse
Observacions:
- L' experiència de la pèrdua està vinculada a la vida i no es presenta només en el

moment de la mort pròpia o d' un ser estimat. Recorrerem de forma pràctica, vivencial i

en part, teòrica, les diferents pèrdues ,que patim ja siguin emocioncls, materials, vitals,
la pèrdua de la identitat o del sentit de la vida, també de els somnis o les il·lusions, etc.
D' aquesta forma, treballarem diferents emocions que constitueixen qualsevol procés
de dol com: la negació, la culpa, el vuit, etc., de manera que es puguin reconstruir per a

trobar sentit a aquesta part de la vida.
- Continguts:

- Conceptes bàsics: El cicle de la vida. El concepte de felicitat. Els noms de lo

innombrable: Dolor, pèrdua, fracàs, desgracia, mort. El dol com a sanació de la

pèrdua.
- Rituals de vida y esperança: agrair, perdonar, compartir, ensenyar, aprendre.
- La creativitat com a sinònim de satisfacció vital i de vincle amb la vida.
- Processos vitals de pèrdua i dol: envelliment, enfermetat, pèrdues vitals,
materials, emocionals, ..

- Els significats de la pèrdua: L'art de Desprendre's, Aprendre, Re-aprendre.
Trobar sentit al dolor, convertir l'obstacle en possibilitat, créixer a través de

l' experiència, ..

- La mort psíquica. Morir mentre vivim.

-Recursos psicoemocionals: Orgull/humilitat, acceptació,
Autonomia/interdependència, ...
- El temps de morir y el temps de viure.
- Dols.
- L' espiritualitat.

-Organitza: Pròleg.
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.:. PRESENTACIÓ DEL TALLER CORPORAL PER A DONES (L'ENERGIA DEL
SI l L'ENERGIA DEL NO)
Data d'inici 27/07/2007

Data fi: 28/07/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Espai creatiu pel moviment i la salut. C Casanova, 27 5è 1. 08011 BARCELONA

Horaris: dimecres de 12:00 a 13:30 h i dijous de 20:00 a 21:30 h

Telèfon de l'acte: 652 951 092 Yolanda Lopez
Observacions:
- Aquest taller es basa en aprendre a ser clares, a partir de treballar amb l'energia del

SI i l' energia del NO, a través del cos.
- Moltes vegades estem a mitges, diem SI però el nostre cos sent NO, o al revés. En

aquest taller aprenem a ser clares en relació als/ a les altres d'una manera simple,
clara i natural. Això ajuda a tenir millors relacions en general i augmenta el propi
benestar.
- ENERGIA DEL NO: Si sento que m'han invadit (el meu espai personal) puc aprendre a

posar límits de forma natural i clara.
- ENERGIA DEL SI: Si algú entra en el meu espai personal, puc aprendre a relaxar-me i

a confiar.
- Taller en el que fem servir els recursos naturals que ja tenim en el cos, com són el

moviment, el so o la veu, la respiració, el contacte ...

- El taller es durà a terme durant el mes de JULIOL: 4 trobades de 2 h., (dies a

definir). El preu serà de 55 e.

- Confirmeu la vostra assistència al telèfon indicat.
- Responsable: Yolanda López, terapeuta corporal i professora de moviment personal i

creatiu .

•:. TALLER-mNERARI 'LES DONES l LA CIUTAT DE BARCELONA'
Data d

I

inici 28/07/2007

Data fi: 28/07/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris/Preus: dissabte d'l1:00 a 14:00 h / 3 e. Preu especial per a grups, entre 10 o

12dones (mínim 5 dones) Sala de Trobada (2Q planta)
.

Telèfon de reserves: 932 684 218

Observacions:
- Volem recórrer la ciutat amb la mirada de les dones. La nostra història a Barcelona en

les diferents èpoques, ens proposa itinercris. visites i passejades que farem plegades i

complementaran el coneixement del pas de les dones per la ciutat. Abans de sortir a

recórrer, hi haurà una prèvia explicació al Centre de Cultura de Dones.
- Disseny del taller i de l'itinerari: Isabel Segura.
- Explicacions i visita: Monica Díaz von der Fecht.
- Per a concertar les visites podeu trucar al telèfon indicat de dimarts a divendres de

12 a 14 h i de 17 a 21 h.

,-Organitza: Centre de Cultura de Dones.
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•

ESPECTACLES:' CINEMA, TEATRE, MUSICA, DANSA ...
, 1

.:. CONVOCATÒRIA-INVITACIÓ PER A PARTICIPAR AL 'FESTIVAL DE

MÚSICA DE LES CULTURES' (OCTUBRE 2007)
Data d' inici 01/01/2007

Data fi: 01/10/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Interculturalitat i Convivència. C Diputació, 43 6 è 2 a. 08015 BARCELONA

Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h

E-mail: festivalmusiculturs@pangea.org
Observacions:
- Convidem i convoquem a totes les nouvingudes i residents amb coneixements musicals

suficients a participar en la formació de conjunts orquestrals simfònics, de corda,
devent, i també específics d'altres cultures, per a interpretar obres clàssiques i

populars, en un 'stage' previ conjunt que afermarà la coneixença mútua i facilitarà la

compenetració musical.
- La participació en el 'stage' serà gratuïta i hi haurà una retribució adequada per la

participació en els concerts públics, a celebrar en diferents locals de la ciutat de

Barcelona i comarca, durant els dies 12,13 i 14 d'octubre del 2007.
- Objectius: promocionar joves músics precedents d'altres països, residents a

Catalunya -i a la resta de l' Estat- per a formar diferents conjunts musicals, que

després puguin tenir continuïtat.
- També està prevista l'actuació en el Festival de corals infantils, juvenils i d'adults,
dintre de les limitacions de temps i mitjans disponibles.

- Les interessades podeu enviar les sol-licituds. junt amb un currículum dels

estudis musicals i experiència amateur o professional a l'e-moll indicat a l'atenció

de: 'Comité de Pre-selecció'. La resposta, positiva o negativa, es donarà dins d' un

plaç de 30 dies a partir de la data de recepció.
- Organitza: Interculturalitat i Convivència.
- Col·labora: Escola de Música VIRTÈLIA i Institució Cultural del CIC .

•:. ESPECTACLE: 'CANÇONS' A CÀRREC DEL DUO 'OASIS PARA TI' ,

DINS EL CICLE 'PATIS DEL DIJOUS' DEL GRUP DE DONES EN FORMA

Data d'inici 05/07/2007

Data fi: 05/07/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Centre Cívic Torre L1obeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA

Horaris: dijous de 20:00 a 22:30 h

E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 933 585 614

Observacions:
- AI pati del C. Cívic.
- Organitza: Grup de Dones en Forma.
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.:. TEATRE JOVE 'UN COP DIFERENT' AMB EL GRUP DE DONES EN

FORMA I
DINS EL CICLE 'PATIS DEL DIJOUS'

Data d'inici 05/07/2007

Data fi: 05/07/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Centre Cívic Torre L1obeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA

Horaris: dijous de 20:00 a 22:30 h

E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 933 585 614

Observacions:
- Teatre jove a càrrec d' ANITNE TEATRE.
- AI pati del C. Cívic.
- Organitza: Grup de Dones en Forma .

•:. CICLE CINEMA GAI-LÈSBIC
Data Inici: 02/07/2007

Data Fi: 16/07/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Biblioteca Vapor Vell - Sala d'Estudi. Ptge. Vapor Vellt. 08028 BARCELONA

Horari: dilluns a les 21:45 h

Web: www.bcn.cat/joventut
Observacions:
- Programa:
- 2 de Juliol: 'Monster' de Patty Jenkins, EUA, 2003.
- 9 de Juliol: 'Happy together' de Wong Kar-wai, Hong Kong, 1997.
- 16 de Juliol: 'Aimée y Jaguar' de Max Forberbòck, Alemanya, 1999 .

•:. l2A MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA GAI I LÈSBIC DE

BARCELONA
Data d'inici 05/07/2007

Data fi: 12/07/2007
, Entrada: Pagament
Lloc: *A determinar. C Girona, 173.08037 BARCELONA

E-mail: info@lambdaweb.org
Web: www.lambdaweb.org
Telèfon: 933 195 550

Observaciens:
- Aquest any tenim dos novetats importants: per primera vegada hi haurà un sessió

'golfa' per a les dones i important visita per partida doble. Estaran presents a la Mostra

Lisa Trasher i Gl,Iinevere Turner, icones lesbianes per excel·lència.
- El 'Grup Elles' es fa càrrec de la selecció de la programació (llargs, curts i

documentals).
- Dimecres 11 juliol:

19 h. Presentació de l'Organització POWER-UP amb la presència de la directora

de Producció, Lisa Trasher i l'actriu, directora, productora i guionista, Guinevere
Turner. Lloc: Saló d'Actes del Casal Lambda (C Verdaguer i Callís 10.08003

Barcelona). Es prega confirmació abans del 8 de juliol (Pilar 625 599 669).

20



22.30 h. Estrena de 'Itty Bitty Titty Comittee' amb el Curt 'Hung'.
24 h. Festa 'Power Up' a la disco 'Kiut'.

-Dijous 12 juliol:
18.30 h. Conferència: 'Power Up: 'Un desig, una realitat. Lloc: FNAC. Plaça

Catalunya.
- Consulteu programació films al web indicat.

Organitza: Casal Lambda-Mostra de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona .

•:. PROJECCIÓ DE DOCUMENTALS , TREBALLS FINALS DEL TALLER

IMPARTIT PER BELKIS VEGA
Data d'inici 06/07/2007

Data fi: 06/07/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris: divendres de 20:00 a 22:00 h I La Sala (Vestíbul)
E-mail: comunicacio@bonnemaison-ccd.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- Belkis Vega és cineasta i professora de I' Escuela de San Antonio de los Baños (Cuba).
- Amb la presència de les autores.
- l després, un petit pica pica al pati de I' edifici.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .

•:. ACCIONS: ESPECTACLE 'NA BLANQUETA r NA MEL, TRANSCRIPCIÓ
CANINA I A CÀRREC DE ASSUN PLANAS r MARIA ROTGER

Data d
I

inici 11/07/2007

Data fi: 11/07/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA

Horaris: dimecres a les 22:00 h

Web: http://www.casaelizalde.com
Telèfon de I' acte: 934 880 590

Observacions:
- Interpretació: Assun Pianos i Maria Rotger.
- Codirecció: Pep Pascual i Assun Planas.
- Peça dramatitzada a partir de dos contes de I' escriptora mallorquina Maria Antònia

Oliver, que recrea un tros de la vida dels humans des de les veus d'aquestes dues

gosses. Passant pel divertiment, l'amor, la gelosia, les pèrdues de les persones
estimades, els jocs i, en definitive, tot el que conforma la vida.
- Organitza: CC La casa Elizalde.
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IEXPOSICIONS

.:. EXPOSICIÓ, ' DONA I UN COS, UNA VIDA'
Data d'inici 30/03/2007

Data fi: 22/07/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Edifici Fòrum. Rbla. Prim, 2*4 bxs. 08019 BARCELONA

Horaris/Preus: de dilluns a dissabtes de 10:00 a 20:00 h i diumenges i festius de

10:00 a 15:00 h / 5 e / Reduïda: 4 e.

Web: www.bcn.cat/ciencies2007

Web: www.fundaciondexeus.org
E-mail: teresalloret@dexeus.com
Telèfon:' 932 095 800 info i reserves

Observacions:
- Pr-oduïda per la Fundació Santiago Dexeus Font. Objectiu: apropar al públic en general
els coneixements científics i mèdics que avui en dia permeten entendre i explicar com

és i com funciona el cos i la psique de la dona.
- Incorporació de continguts complementaris amb l' objectiu d' aportar coneixement per
a la salut i la qualitat de vida: el rol de la dona en la societat a través del temps.
- Enfocament innovador, en quant al tractament museístic i museogràfic, suports
convencionals coexisteixen amb propostes basades en I' aspecte sensorial i emocional.
- S' organitzen diversos actes paral·lels amb la participació de dones que són referents

a nivell internacional, concerts espectacle, activitats lúdiques i didàctiques adreçades a

pares i fills, i trobades, entre d'altres .

•:. EXPOSICIÓ 'SUZANNE DAVIT, UNA IL·LUSTRADORA A L'INSTITUT

BOTÀNIC'
Data d'inici 03/05/2007

Data fi: 31/07/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Institut Botànic de Barcelona. Pg. Migdia, 187 bxs. 08038 BARCELONA

Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 10:00 a 18:00 h, dissabte i diumenge de

10:00 h a 20:00 h / Entrada gratuïta Visites guiades gratuïtes: 3 juny i 29juliol.
Horaris: a les 11:30 h i a les 12:40 h.

Web: www.institutbotanic.bcn.cat

Observacions:

Mostra de les iHustracions botàniques de Suzanne Davit, que va treballar com a

il·lustradora entre 1954 i 1970 a l'Institut Botànic. Va col·laborar estretament amb

Pius Font i Quer en la i!-lustració de plantes medicinals del llibre Dioscòrides, un

incunable en les disciplines mèdiques i naturistes. El seu llegat són més de 300 làmines

de plantes, totes amb _origen documentat, d'una qualitat artística i científica

excepcional. El dibuix permet destacar amb precisió característiques de les plantes que

en la fotografia queden difuminades, i es converteix així en una eina indispensable en

els tractats de botànica.
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¡ALTRES ACTES

.:. PROGRAMA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇA� A

DONES ENTRE 50-64 ANYS ..
Entrada: Lliure

Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29.08003 BARCELONA

Telèfon: 93 248 30 78

Observacions:
- Dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí: hauran d' anar a I' Hospital del Mar.
Dones de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi: a I' Hospital de l' Esperança. Dones d' Horta

Guinardó: a l' Hospital de la Vall d' Hebrón. Dones de la Dreta de l' Eixample: a

I' Hospital de Sant Pau i les de l' Esquerra de l' Eixample, Les Corts i Sants-Montjuïc a

I' Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les

quals va dirigida la campanya, s' han de posar en contacte amb l' hospital que els

pertany per districte.
- Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .

•:. PROGRAMA DE PREVENCIÓ l TRACTAMENT DE LES SEQÜELES
PSÍQUIQUES EN DONES VÍCTIMES D'UNA AGRESSIÓ SEXUAL

Data d'inici 01/02/2007

Entrada: Lliure
-Lloc: Servei de psiquiatria. Servei de Psicologia Clínica. C.Rosselló 140 bxs.08036 Bcn.

Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h

Telèfon de reserves: 932 275 400 ext: 2400 de 10 a 12 h de dill a div infermera de

consulta externa

Observacions:
- Les agressions sexuals són un dels delictes més freqüents que afecten les dones.
- El Servei de Psiquiatria i el Servei de Psicologia Clínica de l' Hospital Clínic de

Barcelona disposen d'un equip especialitzat en els trastorns psiquiàtrics i psicològics
associats a l' estrès d' una agressió sexual.
- El programa està dirigit a les dones que han patit una agressió sexual a la ciutat de

Barcelona en els darrers tres mesos, amb la finalitat de:
- Oferir informació i suport.
- Disminuir la reacció psicològica inicial.
- Evitar les seqüeles psíquiques.
- Tractar els trastorns depressius i posttraumàtics, que s'hagin produït.
- Recuperar la qualitat de vida i el funcionament previ a l'agressió.
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.:. RUTA GUIADA 'CIUTADANES. RUTA DE LES DONES'
Data d'inici 25/11/2006

Data fi: 30/12/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Centre del Modernisme PI. Catalunya, 17 sot. 08002 BARCELONA

Horaris/Preus: dissabtes a les 11:00 h I 3 e I Menors de 6 anys: gratuït. Visites
concertades per a grups de màxim 15 persones
Telèfon de l'acte: 9331n652 Centre del Modernisme - plaça Catalunya
Observacions:
- La ruta guiada, organitzada per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de

Vida, consta de dos itineraris: el de les dones a la Barcelona romana i medieval Ciutat

Vella) i el de les dones a l' era proto industrial i industrial (Raval).
- ALa ruta guiada s'ha complementat amb la publicació del llibre 'Ciutadanes. Ruta de

les dones. Barcelona. L'Hospitalet. Sant Adrià', de l'escriptora Isabel-Clara Simó, que
conté un total de sis itineraris per Barcelona, l' Hospitalet i Sant Adrià. Es pot adquirir
als tres centres del Modernisme de Barcelona i també a les principals llibreries de la

ciutat (preu: 15 e)
- Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida .

•:. CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓ PER A DONES l COL-LECTIUS DE

DONES: PROGRAMA CULTURAL 'PENSANT EN TU' (UNA TARDA A

ESCOLUR)
Data d'inici 02/07/2007

Data fi: 20107/2007

Dates:02,04 ,06 ,09 ,11,13,16,18 i 20/07/2007

Entrada: Pagament
Lloc: Edifici Fòrum. Rbla. Prim, 2*4. 08019 BARCELONA

Horaris/Preus: dilluns, dimecres i divendres de 16:00 a 20:00 h I 25 e Inclou: entrada

i visita guiada a l'exposició, ruta pel Barri de la Ribera i Barri Gòtic i el trasllat (amb
autocar) des del recinte del Fòrum al Barri Gòtic.

Telèfon de reserves: 934 343 494

Fax d'inscripcions de l'acte: 934343495

E-mail reserves:contempla.@contempla.es
Web inscripcions: http://www.contempla.es
Web: http://www.fundaciondexeus.org/esp/mu¡er.html
Web: http://www.calpinxo.com
Observacions:
- Aquest programa t'ofereix un temps de reflexió, un temps per compartir i un temps
per perdret pels carrers històrics de la teva ciutat.

- Programació (proposta d' una tarda):
- 16 h: Trobada al recinte del Fòrum de Barcelona
- 16.30 h: Visita guiada a I' exposició' Dona, un cos, una vida'. L' exposició tracta la

història de la dona des dels punts de vista fisiològic, científic i social. A través

dels més variats suports, es tracten aspectes femenins d'una manera innovadora i

moltinteractiva.
- 18 h: Trasllat amb autocar al Barri Gòtic (PI. Ramón Berenguer IV)-18.30 h: Inici

d'una ruta pel Barri de la Ribera (El Born) i Barri Gòtic. La guia acompanyarà el

grup a recórrer els carrers més típics i emblemàtics de la ciutat, descobrint
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antiquaris, racons gastronòmics i comerços curiosos, tot aconseguint que els

visitants obtinguin una perspectiva original i sorprenent de Barcelona.
- 20 h: Fi del programa.

- Les reserves es poden fer via telefònica, fax o correu electrònic indicant:

- Nom i cognoms
- Telèfon de contacte
- Adreça de correu electrònic o número de fax per a enviar la confirmació de la

reserva

- Dio pel qual es fa la reserva.
- El programa no es farà efectiu si el nombre de persones inscrites és inferior a 15

(màxim 30 persones per grup). Imprescindible reservar plaça per a realitzar el

programa.
- El pagament es farà via transferència bancària. És molt important indicar el remitent.
N° de compte: "la Caixa" 2100-0555-34-0201504302.
- Promou: Contempla, per iniciativa de la Fundació Santiago Dexeus Font .

•:. CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓ PER A DONES l COL-LECTIUS DE

DONES: PROGRAMA CULTURAL 'PENSANT EN TU' (UN DIA SENCER A

ESCOLLIR)
Data d'inici 03/07/2007

Data fi: 21/07/2007

Dates:03,05,07,10,12,14,17,19 i 21/07/2007

Entrada: Pagament
Lloc: Edifici Fòrum. Rbla. Prim, 2*4. 08019 BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts, dijous j dissabte d'l1:30 a 18:00 h / 60 e Inclou: entrada i

visita guiada a l' exposició, dinar a Cal Pinxo, ruta pel Barri de la Ribera i Barri Gòtic i el

trasllat, amb autocar, des del recinte del Fòrum al restaurant Cal Pinxo.

E-mail reserves:contempla@contempla.es
Web inscripcions: http://www.contempla.es
Telèfon de reserves: 934 343 494

Observacions:
- Programació (proposta d'un dia sencer):

- 1t30 h: Trobada al recinte del Fòrum de Barcelona
- 12.00 h: Visita guiada a l' exposició' Dona, un cos, una vida'.
- 13.30 h: Trasllat amb autocar al Restaurant CAL PINXO
- 14 h: Dinar. CAL PINXO.
- 16 h: Ruta pel Barri de la Ribera (El Born) i Barri Gòtic.
- 18h: Fi del programa.

- Les reserves es poden fer via telefònica, fax o correu electrònic indicant les dades

de l'acte anterior.
- El programa no es farà efectiu si el nombre de persones inscrites és inferior a 15

(màxim 30 persones per grup). Imprescindible reservar plaça per a realitzar el

programa.
- CONTEMPLA confirmarà la possibilitat de la realització del programa quatre dies

abans. A partir de llavors i fins a 24h abans del programa, s'haurà de fer et pagament.
- El pagament es farà via transferència bancària. És molt important indicar el remitent.
N° de compte: Illa Caixa" 2100-0555-34-0201504302.

- Promou: Contempla, per iniciativa de la Fundació Santiago Dexeus Font.
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.:. DINAR: 'DIGUEM ADÉU AL CURS' AMB DON-NA, PRISMA CULTURAL

Data d'inici 05/07/2007

Data fi: 05/07/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA

Horaris/Preus: dijous de 12:30 a 15:00 h I 49 e

E-mail: dona@feelingst.es
Web: http://www.don-na.com/T
telèfon de l'acte: 932 151 373

Observacions:
- Ens trobarem a la plaça Catalunya amb Rambla Catalunya, per agafar la RENFE.
- Què serà que tot se celebra al voltant d'una taula? L'objectiu s'ho val, el curs

s' acaba i volem celebrar mirant-nos els ulls i brindant per la sort de tenir' colla' per
estimar i compartir!!!
- Ens esperarà Ió Rosa Nonell, mestressa de cuina del restaurant 'El racó del navegant',
situat al Port Balís de Llavaneres.
- Recordeu el dia que ens va repartir receptes de la seva creació i, fins i tot, el seu

número de mòbil per quan estiguéssim apurades a la cuina? Recordeu el menú

extraordinari que ens va preparar quan hi vam anar a dinar?
- Ara ens proposa un caldós de marisc que diu que serà inoblidable.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.

.:. RUTA UTERÀRIA 'L'ESGLÉSIA DEL MAR' AMB EL GRUP DE DONES EN

FORMA
Data d'inici 05/07/2007

Data fi: 05/07/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Basílica de Santa Maria del Mar. PI. Santa Maria, 1 bxs. 08003 BARCELONA

Horaris/Preus: dijous de 10:00 a 14:00 hilO e inclou guia i entrada al museu

E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 933 585 614

Observaci ons:
- Un passeig 'dins' la novel·la per descobrir la Barcelona de l'època de la construcciéde

Santa Maria del Mar
- Ens trobem a la porta de l' església a les 10 h.
- Cal inscriure's prèviament al punt d'informació del Centre Cívic Torre Llobetc (C
Santa Fe 2 bis. 08031 Ben)
- Organitza: Grup de Dones en Forma .

•:. EXCURSIÓ 'PASSI UN GRAN DIA A GUISSONA' AMB DON-NA,
PRISMA CULTURAL
Data d'inici 10107/2007

Data fi: 1010712007
Entrada: Pagament
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts de 09:00 a 18:00 h / 11 e. L' autocar sortirà de C Girona amb C

València.
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E-mail: dona@feelingst.es
Web: http://www.don-na.com/
Telèfon de I'acte: 932 151 373

Observacions:
- Guissona, població de llinatge històric, és avui capital del complex carni més important
de Catalunya. La seva àrea de denominació d'origen s'ha estès arreu per adonar uns

productes de gran qualitat.
- Proposem: Visita guiada a la central de Guissona. Visita al nucli antic de la població.
Dinar: bufet obert. Trasllat amb autocar. Les reserves es faran per rigorós ordre de

pagament.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.

.:. ESMORZAR A LA FRESCA 'PARC DEL LABERINT' AMB EL GRUP DE

DONES EN FORMA
Data d'inici 12/07/2007
Data fi: 12/07/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Parc del Laberint d'Horta. Pg. Castanyers, 1 bxs. 08035 BARCELONA

Horaris: dijous de 10:00 h a 12:00 h / Porta el teu esmorzar i alguna cosa per a

compartir.
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 933 585 614

Observacions:
- Ens trobem a l'entrada Metro Maragall (línia 4) Pg. Maragall i Ramon Albó.
- Organitza: Grup de Dones en Forma .

.

•:. VISITA: 'FEM UN TOMB PEL PARC DEL TIBIDABO' AMB EL GRUP DE

DONES EN FORMA
Data d'inici 19/07/2007

Data fi: 19/07/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Parc d' Atraccions del Tibidabo. PI. Tibidabo, 3*4 bxs. 08035 BARCELONA

Horaris/Preus: dijous de 10:00 a 13:00 h / Preu del Parc d'atraccions. Consulteu amb

el Grup de Dones.

E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 933 585 614

Observacions:
- Per gaudir de la natura en un lloc emblemàtic de la ciutat. Porta la teva carmanyola. -

Ens trobem a les 10 h a I' entrada del Metro Maragall (línia 4) Pg. Maragall i Ramon

Albó.
- Organitza: Grup de Dones en Forma.
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•

Centre Municipal d'Informació
i Recursos per a fes Dones

CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona

Tel. Informació: 93 285 03 57

Correu electrònic: cird@bcn.cat

Web: http://www.bcn.catldones
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