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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)

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 col·laboració.
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JORNADES,CONFERENCIES,XERRADES,COL· LOQUIS ....

•:. SENSE TELÓ: MONÒLEG D'HUMOR 'OBLIGACIONES INELUDIBLES',
AMB MARINA BOU
Data d'inici 04/09/2007

Data fi: 04/09/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Biblioteca El Carmel - Juan Marsé. C Murtra, 135-145. 08032 BARCELONA

Horaris: dimarts 19:00 h

Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Observacions:
- Organitza: Institut de Cultura de Barcelona .

•:. TERTÚUA 'DONES GITANES I AL CIRD
Data d'inici 05/09/2007

Data fi: 05/09/2007

Entrada: Lliure

Lloc: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones. C Camèlies, 36-38 bxs.

08024 BARCELONA
Horaris: dimecres 18:30 h

E-mail: cird@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/dones

Telèfon: 932 850 357

Observacions:
- A càrrec de Drom Kotar Mestipen, l' Associació de la Dona Gitana Catalana

d' Hostafrancs, la Fundació Pere Closa i la Sra. Maria Rubia (dinamitzadora social).
- Organitza: CIRD (Centre d'Informació i Recursos per a les Dones).
- Us esperem a totes!

.:. CONVOCATÒRIA D'INSCRIPCIÓ AL NOU CLUB DE LECTURA: 'DAMES

DEL CRIM'
Data d'inici 15/09/2007

Data fi: 01110/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. PI. Lesseps, 20-22 bxs. 08023 BARCELONA

Horaris: dilluns 19:00 h (de 1'1 d'octubre 0115 de juny)
E-mail inscripcions:b.barcelona.jf@diba.es
Telèfon: 933 684 564

Observacions:
- Entorn escriptores de novel·la negra i policíaca.
- Volem conèixer i aprofundir en les seves obres i aprendre més sobre aquest gènere
ncrrctiu a través de tertúlies mensuals al voltant d'un llibre, escrit per una dona.
- Cal inscripció ja que hi ha places limitades.
- Organitza: Biblioteca Gràcia-Jaume Fuster.
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.:. XERRADA: 'El BISBE JOAN GODAYOL, EMÈRIT D'AYAVIRI, ENS

PARLARÀ DE lA SEVA EXPERIÈNCIA AL PERÚ'
Data d'inici 17/09/2007

Data fi: 17/09/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Col·lectiu de Dones en l'Església. C Mare Déu Pilar (C Vella), 15 pral. 08003

BARCELONA

Horaris: dilluns 18:30 h

E-mail: dones.esglesia@terra.es
Web: www.cdonesesglesia.org
Observacions:
- Organitza: Col·lectiu de Dones en I' Església .

•:. 'VINE A FER UN CAFÈ AMB ... ' TONI MARTÍN l FRANCESCA PIÑON
LLEGEIXEN FELIU FORMOSA
Data d'inici 18/09/2007

Data fi: 18/0912007
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003

BARCELONA
Horaris: dimarts 19:00 h

E-mail: b.barcelono.fb@diba.es

Telèfon: 932 687 360

Observac ions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .

•:. 'VINE A FER UN CAFÈ AMB ... '
: RAFA CRUZ l JORDI LLORDELLA

INTERPRETEN TOM STOPPARD, 'ROSENCRANTZ & GUILDERNSTERN

SÓN MORTS'
Data d'inici 19/09/2007

Data fi: 19/09/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003

BARCELONA
Horaris: dimecres 19:00 h

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

Observacions:
- Organitza: 'Bibliotecc Pública Francesca Bonnemaison.
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.:. PRESENTACIÓ DEL LUBRE 'EL OFICIO DE SER MADRE. LA

CONSTRUCCIÓN DE LA MATERNIDAD' A CÀRREC DE GEMMA CÁNOVAS
SAU, AUTORA
Data d'inici 20/09/2007

Data fi: 20/09/2007
Entrada: Lliure
Lloc: CIRD - Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones. C Camèlies, 36-
38 bxs. 08024 BARCELONA

Horaris: dijous 18:00 h

E-mail assistència:nova@gemmacanovassau.com
Web: www.bcn.cat/dones

Telèfon de confirmació d'assistència: 933 211 939

Observacions:

-Autora: Gemma Cánovas Sau, psicòloga Clínica-Psicoanalista i escriptora.
-- Presenta: Irena Boada, Dra. en Filologia i periodista.
-Confirmar assistència al correu de Gemma Cánovas i al telèfon indicat.
- AI final de la presentació oferirem una copa de cava a les assistents.
- Organitza: CIRD .

•:. XERRADA 'NEURONES HOME-DONA EN EL CERVELL' A CÀRREC DE

LAIA ALCARIN, NEUROBIÒLOGA
Data d'inici 20/09/2007

Data fi: 20/09/2007
Data per acabar de confirmar: truqueu a ACEE.

Entrada: Pagament
Lloc: Restaurant No Me Quite Pa. C Marià Cubí, 192-194.08021 BARCELONA

Horaris/Preus: dijous 14:00 h / 15 e / Places limitades.

E-mail: acee@acee.com.es
Web: www.acee.com.es

Telèfon: 932 005 851.
Observacions:
- Organitza: Associació Catalana d'Empresàries i Executives (ACEE) .

•:. 'VINE A FER UN CAFÈ AMB ... ' 'ESPILL' DE JAUME ROIG. ANTÒNIA
CARRÉ CONVERSA AMB MARTÍ SADURNÍ (UDG) SOBRE AQUEST
CLÀSSIC DE LA LITERATURA CATALANA
Data d'inici 25/09/2007

Data fi: 25/09/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003

BARCELONA

Horaris: dimarts 19:00 n

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

Telèfon: 932 687 360

Observacions:
- Antonia Carré és editora, traductora i comentarista de l' obra .

.;. Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
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.:. 'VINE A FER UN CAFÈ AMB ... •
: 'CATALUNYA, 30 ANYS DE

DEMOCRÀCIA, BALANÇ CULTURAL'. PATRICIA GABANCHO,
PERIODISTA
Data d'inici 26/09/2007

Data fi: 26/09/2007

Entrada: Lliure

Lloc: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003

BARCELONA

Horaris: dimecres 19:00 h

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

Observacions:

-Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .

•:. DEBAT: 'DEMOCRÀCIA, EQUITAT l PAU. L'EXPERIÈNCIA D'UNA

PROTAGONISTA DEL PROCÉS DE PAU A IRLANDA DEL NORD, DES DEL

MOVIMENT DE DONES FINS A LA PARTICIPACIÓ A LES

INSTITUCIONS PÚBLIQUES'
Data d'inici 27/09/2007

Data fi: 27/09/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Residència d'Investigadors de Barcelona. Hospital 64. 08001 BARCELONA
Horaris: dijous 19:30 h

E-mail de confirmació d'assistència: ciutadans@pelcanvi.org
Web: www.pelcanvi.org/targetons/bronagh.hinds.htm
Telèfon confirmació d'assistència: 933 171 214

Observacions:
- A càrrec de: Bronagh Hinds, irlandesa, directora del programa del govern irlandès

DemocraShe, per promoure la participació de les dones als àmbits de decisió política.
També intervindran: Joan-José López Burniol, membre de CpC i moderador del cicle

Àgora Política; Irene Boada, periodista i membre de CpC; i Carme Valls, presidenta de

CpC.
- Organitza: Ciutadans pel Canvi.

.:. REUNIÓ PER ESCOLLIR ELS LLIBRES QUE LLEGIREM DURANT L' ANY A

LES 'TERTÚLIES LITERÀRIES' DE PRÒLEG
,

A CÀRREC DE LUISA

FORTES
Data d'inici 29/09/2007

Data fi: 29/09/2007

Entrada: Lliure

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

Horaris: dissabte 18:00 h

Web: http://llibreriaproleg.com/tertulies.html
Observacions:
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones.
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CURSOS. TALLERS, SEMINARIS ....

•:. PROGRAMA DE CREACIÓ D IEMPRESES 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 lIuns a divendres 1 Consultar horaris amb el centre.

E-mail: ester.torres@barcelonactiva.es

Telèfon: 934 019 683

Observac ions:
- Poden participar dones amb responsabilitats familiars, dones immigrants
extracomunitàries o dones en situació d'atur de llarga durada (més d'un any) que

visquin o vulguin crear la seva empresa a la ciutat de Barcelona.

-Organitza: Barcelona Activa .

•:. CURS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL DE CUINERA

Data d'inici 01/09/2007
Data fi: 21/09/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Fundació Privada ARED. C Zamora, 103-105 Bxs.08018 BARCELONA

Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 08:00 h a 17:00 h. Confirmeu horari del curs
amb la Fundació.
E-mail: ared@fundacioared.org
Web: www.fundacioared.org
Telèfon: 933 513 865

Observac ions:
- Adreçat a 14 dones en situació de rise o d' exclusió social amb els següents requisits:

- Inscrita a l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) abans del 21 de setembre.
- Dones amb addicció a substàncies tòxiques.
- Dones amb mesura penitenciaria i expenitenciaries.
- Menors de 25 anys tutelats.

- Organitza: ARED .

•:. INSCRIPCIONS OBERTES AL CURS TRIMESTRAL: I MUJERES QUE
CORREN CON LOBOS I, DE CLARISSA PINKOLA ESTÉS
Data d'inici 01/09/2007

Data fi: 02/10/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts d'l1:00 a 13:00 h o bé de 19:00 a 21:00 h (a escollir entre

aquests dos horaris) 1 80 e x trimestre

We�: http://ilibreriaproleg.com/tallers.htmi
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Observacions:
- Taller vivencial en el que es proposa, a través d'una lectura atenta del llibre de la

poetessa i psicoanalista Clarissa Pinkola Estés, 'posar de nou en marxa la vida interior'

de cadascuna de nosaltres.
- Reflexionarem sobre I'aplicació pràctica i quotidiana de lo llegit, compartint records,
experiències, somnis, fomentant els recursos creadors de cada participant.
- Tractarem d'apropar-nos als contes atentament, de treure-li partit a cada anàlisi,
desvetllar cada clau que se ens dóna, gaudint cada 'instrucció', aprendre a posar en

pràctica cada consell, recordar en cada metàfora la saviesa de I' ànima, i sobre tot

aprendrem a compartir i a escoltar des del respecte tant a la nostra ànima salvatge
coma I' ànima de cada participant.
- Llegint en profunditat aquest llibre, aprendrem a llegir el llenguatge simbòlic de la

pròpia vida, el llenguatge de I'ànima intuïtiva, aprendrem a escoltar de nou la veu de

l' ànima antiga, de la Dona Salvatge.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .

•:. INSCRIPCIONS OBERTES ALS TALLERS DE LA PROPOSTA D'UN DESIG:

ESPAI DE RELACIÓ NOMÉS PER A DONES. 'LA CURA DE LA SALUT.

ENTRE EL COS 'I L'ÀNIMA, LA VIDAl, A CÀRREC DE CARME BOÓ
FERNÁNDEZ DE CASTRO
Data d'inici 01/09/2007

Data fi: 01/1012007

Dates exactes: Ol,08, 15, 22 i 29 d'octubre i 05, 12, 19 i 26 de novembre.

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

Horaris/Preus: dilluns 16:00 h a 18:00 h 1 85 e mensuals ( o bé 160 e en un sol

pagament). Es donarà dossier amb material.

Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.htmi
Observacions:
- Proposta d'un desig és un espai d'acollida, orientació i acompanyament, on et podràs
sentir en llibertat d'esbrinar, expressar i posar en marxa el teu desig personal.
-

'

... caigo en la certeza de que para recorrer este trayecto no existen mapas. existen,
eso sí, experiencias escritas. Experiencias que son referencias importantísimas para

podernos orientar, pero no hay pautas escritas para mí porque yo no estoy en ninguna
parte más que en mí, si es que estoy' (Montse Guntín).
- La malaltia pot oferir- una oportunitat per respectar-nos i revisar la pròpia vida, la

pròpia historia.
- Els continguts que es treballaran son els següents:
- Malalties psicosomàtiques - La salut mental i física -L'envelliment -El dolor -Prevenció

i promoció de la salut-Aprendre a tenir cura de si-La responsabilitat de triar i decidir

davant la malaltia-Apropament a qüestions bàsiques dins l'homeopatia
,- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones.
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.:. CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ A LA DIPLOMATURA DE

POSTGRAU 'GÈNERE r IGUALTAT'
Data d'inici 01/09/2007

Data fi: 20/09/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris/Preu�: dimarts i dijous de 16 a 20 h. / 1500 e

Atenció: Consulteu horari d'inici del curs amb la UAB.

Telèfon d'inscripcions: Tel.: 935 813 311

E-mail: albert.guirao@uab.es
Web: http://cpdp.uab.es
Observac ions:
- Objectiu: proporcionar la formació i la sensibilització necessaries que permet
detectar les diverses manifestacions de la discriminació sexual en els diferents àmbits

socials per transformar-les i impulsar el desenvolupament de la igualtat i eliminar la

desigualtat social de gènere.
- 25 crèdits universitaris: 20 són teòrics (200 hores de classe) i els 5 restants de

pràctiques o d' un treball de recerca.

- La diplomatura de postgrau està coordinada per professores del Departament de

Ciència Política i Dret Públic (àrea de Filosofia del Dret) de la Universitat Autònoma de

Barcelona (UAB) i està coorganitzat per aquest Departament de la UAB i el Servei de

Promoció a les Polítiques d'Igualtat de la Diputació de Barcelona (Escola de la Dona) .

•:. CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL CURS DE 'POSTGRAU EN
VIOLÈNCIA FAMILIAR 'ANÀLISI r ABORDATGE DES DE LA

INTERVENCIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA (VIO)'
Data d'inici 01/09/2007

Data fi: 30/09/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Fundació Pere Tarrés. C Santaló, 37.08021 BARCELONA

Horaris/Preus: divendres de 17:00 a 21:00 h i dissabte de 09:30 a 13:30 h / 1730 e.

Confirmeu preu amb' la Universitat. Inici curs: 19 octubre 2007. Fi: 18 abril 2008

E-mail: sio@peretarres.org
Telèfon: 902 410 000

Observacions:
- Objectius: Donar a conèixer les tècniques i les metodologies de prevenció, detecció i

tractament de tots aquells factors i conductes que intervenen en la Violència Familiar a

través dels recursos i programes existents (públics i privats) que intenten donar

resposta.
- Destinatàries/is:

- Professionals dels àmbits psicosocial, jurídic, mèdic i educatiu.
- Diplomades/s i Ilicenciades/s per a títol de Postgrau (80'0 de les places).
- Professionals amb 3 anys d'experiència en el sector, sense titulació

universitària, per a Diploma d' Extensió Universitària (20'Yo de les places).
- Organitza: Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social Pere
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.:. CONVOCATÒRIA D'INSCRIPCIONS AL: MÀSTER EN 'ESTUDIS DE lA

LlIBERTAT FEMENINA' 2007-2008

(ANTIC 'ESTUDIS DE lES DONES'. PRESENCIAL)
Data d'inici 01/09/2007
Data fi: 28/09/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. Baldiri Reixac, 13. 08028 BARCELONA

Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 17 a 21h 1 900 e. Opció de matrícula per

assignatures soltes.
E-mail: duoda@ub.edu
Web: www.ub.edu/duoda

Telèfon: 934 481 399 1 934 039 792

Observacions:
- Curs 2006-2007 'La pràctica d'allò simbòlic'.
- Destinat a: dones que vulguin formar-se en els sabers i pràctiques femenines al llarg
de la història i en el present.
- La finalitat d' aquests dos cursos del programa és oferir a les dones universitàries Ed
coneixement que des de diferents disciplines estem aportant les dones al món, amb

mirades originals en matèries com l' economia, la història, l' art, la fi lcsofic, la ciència, el

cinema, la literatura, la música, I' educació etc.
- Organitza: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. DUODA.
- Amb el suport de: Parc Científic UB; Diputació de Barcelon� i Instituto de la Mujer .

•:. CONVOCATÒRIA D'INSCRIPCIÓ AL CURS D'ESCRIPTURA l LECTURA

CRÍTICA: 'MIRADES DE DONES', A CÀRREC DE NORA ALMADA

Data d'inici 01/09/2007

Data fi: 30109/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA

Horaris/Preus: dissabte d'1!:OO a 14:00 h 1 25 e sessió individual. Preu per bloc:

75e.(inclou dossier amb textos)
Web: http://ilibreriaproleg.com/tallers.htmi
Telèfon: 933 192 425

Observaci ons:
- Por setè any consecutiu, aquest curs segueix indagant en I' escriptura feta per dones.

La diversitat de títols permet reconèixer gèneres narratius i ens ajuda a trobar temes
com matèries d' escriptura. L'anàlisi de diferents obres, permet mostrar les diferents

interpretacions que poden tenir les lectures, estimula I' esperit crític.
- Adreçat a persones que desitgin aproximar-se a l'escriptura creativa o ,que vulguin
completar lo vist en altres tallers, per a las que estiguin molt ocupades i només disposin
d' 'una vegada al mes' i per aquelles que, treballant ja en la pròpia obra, vulguin
investigar en la cerca d'estils, recursos i efectes a través de l'obra d'autores de

qualitat. L' espai on convergeixen I' escriptura, la lectura analítica i intensa i I' enorme

plaer que ens provoca viatjar per la literatura.
- En cada 'cicle, entre els llibres, s' escollirà un tema o autora que provoqui especial
interès.
- El curs es dividirà en dos blocs de quatre classes.
- Organitza: Llibreria Pròleg.
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•

.:. CONVOCATÒRIA D'INSCRIPCIÓ ALS TALLERS D'ESCRIPTURA, A

CÀRREC DE NORA ALMADA
Data d'inici 01/09/2007
Data fi: 30/09/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA

Horaris/Preus: dilluns de 19:15 a 21:15 h / 150 e (bloc trimestral). Inclou dossier de

lectura amb textos de les autores
Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#escriptura
Observacions:

, ":' Un taller pot repetir consignes o temes, que mai seran els mateixos, perquè cadascuna

de nosaltres i les nostres paraules habitem en un territori de canvi i de moviment

constants.
- 1r Bloc: TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA: inspiració, el paper en blanc, els temes

sobre els que llegir i escriure ...

- Indagarem en ritmes i construccions narratives, contes, relats, poesies. Personatges,
veus, tensions i punts de vista.
- 2n Bloc: TALLER D'ESCRIPTURA AUTOBIOGRÀFICA: Allò que vivim, somiem,

desitgem o aburrim es pot convertir en matèria literària. Totes som narradores, perquè
les nostres vides estan fetes d'històries. Lo real i lo 'imaginat es transforma
l' evocació ens serveix per a escriure.
- Un taller d' escriptura on I' experiència personal es converteix en el punt de partida.
- 3r Bloc: TEXTOS AMB CONTEXTOS. TALLER D'ESCRIPTURA URBANA: Escriptura' .

monogràfica sobre contes meravellosos, viatges, sentits, Un espai on els

passejos serviran de 'fons creador' i la ciutat també és protagonista.
- Organitza: Llibreria Pròleg .

•:. CURS D ' AJUDANTA DE CUINA
Data d'inici 03/09/2007

Data fi: 01/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: SURT. Associació Dones per la Inserció Laboral. C Guàrdia, 14 bxs. 08001

BARCELONA

Horaris: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h o de 14:30 a 19:30 h

E-mail: maia@surt.org
E-mail: laura.climent@surt.org
Telèfon: 933 428 380

Observacions:
- 464 hores.
- Destinatàries:

- dones en situació d'atur .

.

- joves menors de 25 anys que no hagin treballat mai amb contracte.
- menors de 25 anys sense treballar fa més de 6 mesos.

- majors de 25 anys sense treballar fa més d'un any,
- Selecció d'alumnes immediata. Inici dels cursos: setembre 2007.
- Organitza: SURT. Associació de Dones per la Inserció Laboral.
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.:. CURS 'D'AUXIUAR D'AJUDA A DOMICIU
Data d'inici 03/09/2007
Data fi: 01/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: SURT. Associació Dones per la Inserció Labora. e Guàrdia, 14 bxs. 08001

BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h o de 14:30 a 19:30 h

E-mail: maia@surt.org
E-mail: laura.climent@surt.org
Telèfon: 933 428 380

Observacions:
- 479 hores.
- Destinatàries:

- dones en situació d'atur.
- joves menors de 25 anys que no hagin treballat mai amb contracte.
- menors de 25 anys sense treballar fa més de 6 mesos.

- majors de 25 anys sense treballar fa més d'un any.
--Selecció d'alumnes immediata. Inici dels cursos: .setembr-e 2007.
- Organitza: SURT. Associació de Dones per la Inserció Laboral.

.:. CURS DE 'CAMBRERA DE RESTAURANT O BAR'
Data d'inici 03/09/2007
Data fi: 01106/2008
Entrada: Lliure

Lloc: SURT. Associació Dones per la Inserció Labora. e Guàrdia, 14 bxs. 08001

BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h o de 14:30 a 19:30 h

E-mail: maia@surt.org
E-mail: laura.climent@surt.org
Telèfon: 933 428 380

Observacions:
- 464 hores.
- Destinatàries:

- dones en situació d' atur.
- joves menors de 25 anys que no hagin treballat mai amb contracte.
- menors de 25 anys sense treballar fa més de 6 mesos.

- majors de 25 anys sense treballar fa més d' un any,
- Selecció d'alumnes immediata. Inici dels cursos: setembre 2007.

- Organitza: SURT. Associació de Dones per la Inserció Laboral.
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·:. CURS DE TREBALLADORA FAMIUAR

Data d'inici 05/09/2007

Data fi: 28/02/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Fundació Pere Tarrés. C Carolines, 10.08012 BARCELONA

Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09:00 a 15:00 h / 1000 e Confirmeu preu

amb la Fundació.

E-mail: E-tberenguer@peretarres.org
Telèfon: 934 101 602 Teresa Berenguer (entrevista selecció alumnes)
Observac ions:
- Requisits indispensables:

- Estar a l'atur (abans de l'inici del curs) i estar inscrita a I'OTG.

- Nivell d'estudis: pr-eferentment. secundària o 2n grau de FP (si no tens aquest
nivell, parla amb nosaltres i t'informarem de les capacitats que s' hi requereixen).

- Durada: 749 (399 teòriques i 350 pràctiques).
- Continguts:

- La professió i el context del/a treballador/a familiar.
- Coneixements bàsics de salut.
- Coneixements de la persona.
- Atenció específica a les unitats de convivència.
- Organització de la vida domèstica.
- Tècniques de suport per a la gestió del servei i la inserció laboral.

Pràctiques en empreses.
- Inscripció: demana hora d' entrevista per pcr+icipcr en la selecció d' alumnes (al
telèfon o email indicats).
- Organitzà: Fundació Pere Tarrés.
- Amb el suport de: Fons Social Europeu i el Servei d'Ocupació de Catalunya .

•:. CURS D'ATENCIÓ A L'USUARI/ÀRIA l QUAUTAT DE SERVEI

Data d'inici 18/09/2007

Data fi: 27/09/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Fundació Pere Tarrés. C Carolines, 10. 08012 BARCELONA

Horaris: De dilluns a-divendres de 15:30 a 20:30 h / Consulteu informació detallada

amb la Fundació.

E-mail: aimarin@peretarres.org
Telèfon: 934 101 602 Annabel Marín

Observac ions:
- Adreçat a: Treballadores d' entitats socials amb els següents requisits amb algun dels

següents convenis:
- Entitat amb Conveni col·lectiu de Lleure i Animació sociocultural.

- Entitat amb Conveni col·lectiu propi del sector social.
- Entitat sense Conveni col·lectiu del sector social.
- Entitat amb Conveni col·lectiu d' Atenció Domiciliària .

. - De les diferents entitats, tenen preferència els següents col-lectius: dones,
treballadores de petites i mitjanes entitats (menys de 50 treballadors/res), persones
amb discapacitats, majors de 15 anys, treballadores no qualificades.
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- Objectius: adquirir competències per desenvolupar d'una manera òptima el servei

d' atenció als usuaris/ries.
- Continguts:

- La qualitat de servei com a estratègia.
- Millora de l'atenció a l'usuari/a.
- Models d' anàlisi de la qualitat.
- Estàndards de qualitat i indicadors d'avaluació.
- Com pensar un programa de millora de la qualitat de servei.
- El rol de la direcció en la implementació de la qualitat i dels processos de

millora.
- Inscripció: fax o correu postal amb:
-SoHicitud de participació
- Còpia DNI
- Còpia capçalera nòmina.
- Organitza: Fundació Pere Tarrés.
- Amb el suport de la Unió Europea (Fons Social Europeu) i la Generalitat de Catalunya
(Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya) .

•:. CURS 'LLEGIR ALTRAMENT. CREACIÓ r PENSAMENT DE LES DONES'
Data d'inici 22/09/2007
Data fi: 22/12/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Facultat de Filologia. G.V. Corts Catalanes, 585. 08007 BARCELONA

Horaris/Preus: De dilluns a dijous d'l1:00 a 13:00 h i de 16:30 a 18:00 h

1 100 e Dates i horaris de matriculació al curs

E-mail inscripcions: cdona@ub.edu
Web: http://www.ub.es/cdona/cursos/llegir.pdf
Web inscripcions: www.ub.edu/acad/postgrau/matricula/impres.doc
Observacions:
- Inspirat pel principi feminista de qüestionar el cànon heretat, aquest curs d' extensió

universitària del Centre Dona i Literatura vol contribuir a un mi "or coneixement de la

producció i la representació de les dones, proposant, des de les aportacions crítiques
dels feminismes, relectures o revisions originals de l'obro d'escriptores, artistes i

pensadores clàssiques, i dels models de gènere. Per portar a terme aquest propòsit
s'adoptarà una perspectiva intercultural atenent diferents períodes històrics i àmbits

del coneixement, que estaran representats en els i les diverses especialistes que hi

participaran, com ara Francesca Bartrina, Fina Birulés, Neus Carbonell, Nora Cate"i,
Isabel Clúa, Carmen Corral, Gemma López, Àngela Lorena Fuster, Rafael M. Mérida

Jiménez, Dolors Molas, Ana Moya, Rosa Rius, i Joana Zaragoza, a més de les

coordinadores, Helena González i Meritxell Simó.
- Reconegut com a 6 crèdits de "iure elecció a la Universitat de Barcelona.
- Dates del curs: del 22 de setembre al 22 de desembre de 2007.
- Organitza: Centre Dona i Literatura i Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament
cultures.
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·:. CURS: 'CONDEMNES, MANIPULACIONS,
SILENCIAMENTS AL LLARG DELS SEGLES'
Data d'inici 26/09/2007
Data fi: 12/12/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Facultat de Filosofia. C Montalegre, 6 bxs. 08001 BARCELONA

Horaris/Preus: dimecres de 16:00 a 18:30 h / 100 e Cada quadrimestre: 30 h de dues

PROHIBICIONS I

hores i mitja.
E-mail: dones.esglesia@terra.es
Web: www.cdonesesglesia.org
Telèfon: 669 483 019

Observacions:
- Creiem que és hora de que la teologia feminista expressi la seva opinió al respecte

.

amb aquest curs universitari i se sumi a altes veus autoritzades.
- El 2n quadrimestre del curs serà del 13/02 0.1 14/05/2008.
- Organitza: Col·lectiu de Dones en l'Església'; UB i Universitat Pompeu Fabra.
- Amb el suport de: Institut Català de les Dones (ICD), Departament de la

Vi cepresidència de la Generalitat de Catalunya; Regidoria de Dona i Igualtat
d'Oportunitats de l'Ajuntament de Barcelona .

•:. CURS: 'SEXE, DISCRIMINACIÓ l VALORS EN LA UTERATURA

BÍBLICA DES D'UNA TEOLOGIA FEMINISTA'
Data d'inici 26/09/2007

Data fi: 12/12/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Facultat de Filosofia. C Montalegre, 6 bxs. 08001 BARCELONA

Horaris/Preus: dimecres de 16:00 a 18:30 h / 100 e Cada quadrimestre: 30h de dues

hores i mitja.
E-mail: dones.esglesia@terra.es
www.cdonesesglesia.org
Telèfon: 669 483 019

Observacions:
- 'El treball de les dones mai ha estat surat. Resta silenciós i amagat sota el predomini
masculí, que s'ha autoproclamat protagonista de la història humana i eclesial, s'ha

constituït mitjancer entre la divinitat i el món, entre Déu i les dones, a les quals ha

considerat indignes d'apropar-se al 'sagrat' a causa del seu sexe'.

2n quadrimestre del curs: dimecres del 13/02 al 14/05/2008.

Atenció: Matrícula: del 3 al 25 setembre a la Facultat de Filosofia.
- Organitza: Col·lectiu de Dones en l'Església'; UB i Universitat Pompeu Fabra.
- Amb el suport de: Institut Català de les Dones (ICD), Departament de la

Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya; Regidoria de Dona i Igualtat
d'Oportunitats de l' Ajuntament de Barcelona.
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.:. CURS DE UTERATURA ÍNDIA CONTEMPORÀNIA: 'DONES ÍNDIES:
ENTRE LA TRADICIÓ I LA MODERNITAT'
Data d'inici 01110/2007

Data fi: 03/12/2007

Entrada: Pagament
Lloc: Casa Àsia. Av. Diagonal, 371-373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 10:30 a 12:30 h I 120 e. 5/'0 descompte per les sòcies del

Club Casa Asia.

E-mail inscripcions:ngolferichs@casaasia.es
Telèfon d'inscripcions: 933 680 322

Fax d'inscripcions: 933 680347

Observacions:
- Objectiu: introduir al lectorIa en la cultura índia contemporània a través de les obres

literàries més rellevants d' escriptores índies en llengua anglesa. La lectura detinguda
dels textos seleccionats invitarà a tractar temes com, la relació Orient-Occident,
aconteixements històrics i polítics, la institució familiar, la situació de la dona, la

pluralitat religiosa, els mites i là sexualitat.
,

- Professora: Ana Garda-Arroyo, doctora en Filologia Anglesa (UAB) i postgraduada en

literatura i cultura postcolonial (UB). Autora, entre d'altres, de 'Sexualidades

altrenativas en el arte y la cultura india'.
- Els textos seleccionats seran traduccions al català i castellà de les obres originals.
- Màx. 15 alumnes, minin 10.

'

- Matrícula en el següent compte corrent: 0081 0556 76 0001063309 Banco Sabadell

Atlántico amb nom de l'alumne i curs. Enviar fax còpia del resguard o transferència

junt amb còpia del DNI.
- Organitza: Casa Àsia .

•:. CURS 'DONA l NOUS LLENGUATGES ESTÈTICS'
Data d'inici 01/10/2007

Data fi: 28101/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA

Horaris/Preus: dilluns de 16:00 a 18:00 h I 98 e I Durada: 30 h.

Telèfon: 93 402 27 62

Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison
Observacions:
- Incentivar l'estudi i l'anàlisi dels nous llenguatges, procediments i mitjans que han

modificat la concepció i execució de I' obra diart, així com la seva teorització des del

vessant femení.
- Matriculació:-Alumnes provenen del curs 2006/2007: del 3 fins al 14 setembre.
- Alumnes nous: a partir del 17 setembre (es donen números a partir del 3 de

setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemaison.
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.:. CURS 'TEMES DE BARCELONA'
Data d'inici 02/10/2007
Data fi: 22/01/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003

BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts d'l1:00 a 13:00 h 1 98 e 1 Durada: 30 h.

de 16:00 a 18:00 h

Informació d'interès: Telèfon: 93 402 27 62

Web: http://www.diba.cat Ifrancescabonnemaison
Observacions:
- Estudi d'una sèrie de temes relacionats amb el passat i el present, i que incideixen la

Barcelona actual. Barcelona i l' urbanisme. Barcelona i el proveïment i sanejament de

l'aigua. Barcelona i el transport urbà. Barcelona i la projecció exterior: de l' Exposició
de 1888 al Fòrum de les Cultures.
- Horari i dates de matriculació: alumnes que provenen del curs 2006/2007: del 3 fins
0114 setembre 1 Alumnes nous: a partir del 17 setembre (es donen números a partir del
3 de setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison .

•:. CURS 'COM FER UN PLA D'EMPRESA'
Data d'inici 02/10/2007

Data fi: 22/01/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003

BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts d'l1:00 a 13:00 h 198 e 1 Durada: 30 h.

Informació d'interès: Telèfon: 93 402 27 62

Web: http://www.diba.cat Ifrancescabonnemaison
Observac ions:
- Planificació de la posada en marxa d' una petita activitat empresarial. El projecte
empresarial. La idea de crear una empresa. El producte i el mercat. El pla d'inversions i

finances. La viabilitat dél projecte. Els tràmits de constitució.
- Horari i dates de matriculació:-Alumnes que provenen del curs 2006/2007: del 3 fins

0114 setembre 1 Alumnes nous: a partir del17 setembre (es donen números a partir del

3 de setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemaison .

•:. CURS 'DONA / ARBRE: UNA VISIÓ ECOFEMINISTA DE L'ART'

Data d'inici 02/10/2007

Data fi: 22/09/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts de 18:00 a 20:00 h 1 130 e 1 Durada: 60 h.

Telèfon: 93 402 27 62

Web: http://www.diba.cat Ifrancescabonnemaison
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Observacions:
- Discurs sobre la metàfora dona-arbre a partir de la literatura i les arts visuals, des
d'una dimensió ètica que alguns autors i autores han fet al llarg de la història, per
passar a reprendre dos principis ètics fonamentals per a l' ecofeminisme: la cura i el

respecte vers allò altre.
- Matriculació:-Alumnes provenen del curs 2006/2007: del 3 fins al 14 setembre 1

Alumnes nous: a partir del17 setembre (es donen números a partir del 3 de setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison .

•:. CURS 'DOCUMENTAL r GÈNERE'
Data d'inici 03/10/2007

Data fi: 22/09/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003

BARCELONA

Horaris/Preus: dimecres de 19:00 a 21:00 h 1 245 e 1 Durada: 160 h.

Telèfon: 93 402 27 62

Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison
I .

Observacions:
- Guió', enregistrament i pcstprcduccié de vídeos de curta durada amb entorn digital.
Coneixement dels equipaments, els formats i el programari. La camera de vídeo.

L'edició de vídeo per ordinador. El llenguatge fílmic: tipus de plans, d'angles i de

moviments. La finalitat d'aquest curs és assolir el llenguatge i el desenvolupament de

les habilitats crítiques relacionades amb els mitjans i amb les polítiques de gènere i

elaboració d' un curt documental.
- Matriculació: (mateix procediment que el curs anterior)
- Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison .

•:. CURS 'LA DONA r LA TRAGÈDIA GREGA'

Data d'inici 03/10/2007

Data fi: 29/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts de 12:00 a 14:00 h 1 130 e 1 Durada: 60 h.

Telèfon: 93 402 27 62

Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison
Observacions:
- Anàlisis del paper de la dona en la mitologia de ·10 societat grega, a través de la

lectura i comprensió de les principals tragèdies gregues. D'aquests relats s' extreu

com, amb la seva presa de posició, les seves actituds o els seus principis ètics, les

dones subverteixen les normes de la ciutat, imposades per una cultura patriarcal, fins
que s'ha de replantejar el concepte de justícia.
- Horari i dates de matriculació: alumnes que provenen del curs 2006/2007: del 3 fins
0114 setembrel Alumnes nous: a partir del 17 setembre (es donen números a partir del
3de setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison.
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.:. CURS 'PARELLES DE CREADORES l CREADORS'
Data d'inici 04/10/2007
Data fi: 29/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Froncescc Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003

BARCELONA

Horaris/Preus: dijous de 09:00 a 11:00 h / 130 e / Durada: 60h.

Requisit: 'Art contemporani I'(recomanat)
Telèfon: 93 402 27 62

Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison
Observacions:
- Reflexió sobre l'art contemporani a partir dels treballs d'algunes parelles d'artistes

representatives del s. xx.
- Horari i dates de matriculació: alumnes que provenen del curs 2006/2007: del 3 fins
al14 setembre / Alumnes nous: a partir del17 setembre (es donen números a partir del
3 de setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison .

•:. TALLER DE SEPARACIONS AFECTIVES l ELABORACIÓ DE LES PÈRDUES
PER A DONES
Data d'inici 08/10/2007

Data fi: 29/10/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Centre Can Bacardí. Trav. Corts, 94. 08028 BARCELONA

Dates exactes: 08,15/10,22 i 29 d'octubre de 2007

Horaris: dilluns i 8 d'octubre de 18:30 a 20:30 h / Inscripcions al telèfon indicat.

Telèfon de reserves: 932 916 491 Carolina Pascual

Observacions:
- Espai vivencial i participatiu entorn a les experiències que tenim respecte als

diferents tipus de pèrdues (edat, imatge pròpia, amistats, família, país, parella ... ) i

separacions que experimentem al llarg de les nostres vides i que podem viure amb

sentiments que van des de la desesperança fins I' alliberament.
- Mirarem d' entendre quins aspectes de la pròpia història juguen el seu paper en la

manera de viure les relacions afectives i la pèrdua, la qual, de vegades, pot suposar una
davallada anímica difícil de superar.
- Explorarem recursos i respostes per tal d'afrontar les pèrdues que vivim al llarg de la

vida.
- Si hi estàs interessada truca telèfon indicat de reserves per una entrevista prèvia.
Dilluns, dimecres, divendres: 9-12h i dimarts i dijous 16-19 h (Contestador automàtic

24h).
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Les Corts (PIAD).

22



.:. CURS DE POSTGRAU 'EINES PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE'
Data d'inici 09/10/2007
Data fi: 30/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003

BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts i dijous de 16:00 a 20:00 h / 130 e / Durada: 60 h. Requisit:
'Fonaments per l' anàlisi de la desigualtat de gènere'.
Telèfon: 93 402 27 62

Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Observacions:
- Objectius: acostar-nos a la comprensió de la problemàtica específica de la dona pel
que fa a la seva qualitat de vida, revisar els principals hàbits quotidians en què es pot
incidir per tal de mi llorar la salut psicofísica, i informar sobre diferents recursos

terapèutics a l'abast.
- Matriculació: Alumnes provenen del curs 2006/2007: del 3 fins al 14 setembre.

Alumnes nous: a partir del 17 setembre (es donen números a partir del 3 de setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison .

•:. CURS DE PÒSTGRAU 'FONAMENTS PER A L'ANÀLISI DE LA

DESIGUALTAT DE GÈNERE'
Data d'inici 09/10/2007
Data fi: 29/06/2008

Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca. Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003

BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts i dijous de 16:00 a 20:00 h / 134 e / Durada: 62 h.

Telèfon: 93 402 27 62

Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Observacions:
- Igualtat i discriminació, dones i drets fonamentals, anàlisi sociològica de la

desigualtat de gènere, al construcció de la identitat femenina, feminismes i moviments

socials, al construcció de la categoria de gènere i els estudis de dones, economia

feminista.
- Horari i dates de matriculació: (mateix procediment que el curs anterior)
- Organitza: Escola de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemaison .

•:. CURS 'DONES: SALUT l QUALITAT DE VIDA'
Data d'inici 09/10/2007
Data fi: 13/11/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003

BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts de 09:30 a 13:30 h / 81 e / Durada: 24 h.

Telèfon: 93 402 27 62

Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison
Observacions:
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- Objectius: acostar-nos a la comprensió de la problemàtica específica de la dona pel
que fa a la seva qualitat de vida, revisar els principals hàbits quotidians en'què es pot
incidir per tal de millorar la salut psicofísica, i informar sobre diferents recursos

terapèutics a l' abast.
-Matriculació: Alumnes provenen del curs 2006/2007: del 3 fins al 14 setembre.

Alumnes nous: a partir del17 setembre (es donen números a partir del 3 de setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemaison .

•:. TALLER DE DONES1 RELACIONS AFECTIVES r SEXUAUTAT

Data d'inici 09/10/2007

Data fi: 30/10/2007
Dates exactes: 09, 16, 23 i 30 d'octubre

Entrada: Lliure
Lloc: Centre d' Atenció Primària Les Corts. Mejía Lequerica, 1.08028 BARCELONA

Horaris: dimarts de 18:30 a 20:30 h 1 Confirmar assistència al telèfon indicat.

Telèfon de reserves: 932 916 491 Carolina Pascual
Observacions:
- Espai on compartirem, des del respecte i la llibertat, reflexions amb altres dones

,

sobre com actuem les dones en les relacions afectives i sexuals. Podrem parlar dels

temes que ens interessin al voltant de la sexualitat, de les nostres relacions afectives i

dels canvis que es produeixen en les diferents etapes de la vida. Mirarem d'identificar

els vincles entre sexualitat i relacions igualitàries.
.

- Compartirem reflexions al voltant de les relacions afectives i sexuals que establim

com a dones.
- Interessades: truqueu al telèfon indicat. Dilluns, dimecres, divendres: 9-12 h i

dimarts i dijous 16-19 h (Contestador automàtic 24 h).
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Les Corts (PIAD).
- Col·labora: Gesclínic S.A.

.:. CURS 'COEDUCACIÓ: ESTRATÈGIES D'INTERVENCIÓ EDUCATIVA PER

A LA IGUALTAT'
Data d'inici 11/10/2007

Data fi: 29111/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003

BARCELONA

Horaris/Preus: dijous de 16:00 a 20:00 h 1 81 e/Durada: 24 h.

Telèfon: 93 402 27 62

Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison
Observacions:
- Els objectius d' aquesta matèria són promoure una reflexió-acció entorn a la

. coeducació com a eina de transformació i de canvi social. Mitjançant sessions teòriques
i pràctiques es posaran a l'abast de l'alumnat instruments per integrar una perspectiva
coeducativa en projectes per fomentar actituds contra la violència, i actituds de

solidaritat i de respecte per contribuir a canviar les desigualtats per raó de sexe.
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- Horari i dates de matriculació: alumnes que provenen del curs 2006/2007: del 3 fins
al 14 setembrel Alumnes nous: a partir del 17 setembre (es donen números a partir del
3 de setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de l'Espai Francesca Bonnemaison .

•:. CURS 'TALLER D'AUTOCONEIXEMENT: MILLOREM LA NOSTRA

AUTOESTIMA'
Data d'inici 16/10/2007

Date fi: 18/12/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003

BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts de 09:00 a 11:00 h / 69 e / Durada: 20 h.

Telèfon: 93 402 27 62

Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Observacions:
- Objectiu: reflexió per entendre per què estem actuant· d'una manera determinada, i

prendre' n conscièncic per tal d'introduir canvis que mi lIorin el nostre benestar

personal i la relació amb les altres persones.
- Horari i dates de matriculació: alumnes que provenen del curs 2006/2007: del 3 fins

al 14 setembre I Alumnes nous: a partir del 17 setembre (es donen números a partir del
3 de setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de l'Espai Francesca' Bonnemaison .

•:. CURS DE MÀRQUETING PER ASSOCIACIONS: CAPTACIÓ DE RECURSOS

l COMUNICACIÓ'
Data d'inici 16/10/2007

Data fi: 25/10/2007
Atenció: 2a edició del curs: del 20 al 29 de novembre

Entrada: Lliure

Lloc: Fundació Pere Tarrés. C Carolines, 10. 08012 BARCELONA

Horaris: De dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 h I Consulteu informació

detallada amb la Fundació.

E-mail: aimarin@peretarres.org
Telèfon: 934 101 602 Annabel Marín

Observacions:
- Adreçat a: Treballadores d' entitats socials amb els següents requisits amb algun dels

següents convenis:
- Entitat amb Conveni col·lectiu de Lleure i Animació sociocultural.
- Entitat amb Conveni col·lectiu propi del sector social.
- Entitat sense Conveni col·lectiu del sector social.
- Entitat amb Conveni col-lectiu d' Atenció Domiciliària.
- De les diferents entitats, tenen preferència els següents col-lectius: dones,
treballadores de petites i mitjanes entitats (menys de 50 treballadors/res), persones
amb discapacitats, majors de 15 anys, treballadores no qualificades.
- Objectius: adquirir competències per adaptar d'una manera òptima el servei d'atenció

als usuaris/ies i la presència externa de l'entitat.
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- Continguts:
- El màrqueting i el sector no lucratiu.
- El personal de contacte amb el públic.
- La difusió interna i externa de les nostres activitats.
- Captació de recursos.

- Com elaborar un pla de comunicació.
- Inscripció: fax o correu postal amb:

- Sol-licitud de participació
- Còpia DNI
- Còpia capçalera nòmina.

- Organitza: Fundació Pere Torrés,
- Amb el suport de la Unió Europea (Fons Social Europeu) i la Generalitat de Catalunya
(Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya).
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...

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

MÚSICA DE LES CULTURES' (OCTUBRE 2007)
Data d'inici 01/09/2007

Data fi: 01/10/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Interculturalitat i Convivència. C Diputació, 43 6è 20. 08015 BARCELONA

Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h
E-mail: festivalmusiculturs@pangea.org
Observaciòns: (

- 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 procedents d'altres països, residents a

Catalunya -i a la resta de I'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-mail mdicct c I'ctencié der tccmité

de Preelecció'. 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 .

•:. PROJECCIÓ DE LA PEL·ÚCULA 'LA BODA DE MURIEL' DE P.J.HOGAN ,

DINS EL 17È CICLE DE CINEMA DE DONES AL SETEMBRE
Data d'inici 04/09/2007

Data fi: 04/09/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA

Horaris: dimarts a les 21:00 h

Informació d'interès: Web: www.bcn.cat/dones

Observacions:
- 'La boda de Muriel' de P.J.Hogan (Austràlia 1994). Versió doblada al català. Durada:

105 min.
- Comèdia àcida que incideix en la importància de prendre decisions pròpies.
- Muriel és una noia que no encaixa en el món on viu, una petita ciutat d' Austràlia, on
tot gira al voltant del centre comercial. La seva família només dóna importància a les

aparences, i les seves amigues viuen preocupades pel cos. Per sobreviure es refugia en
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les cançons d' ABBA i somia que un príncep blau vindrà a rescatar-la. Cansada d' esperar
decideix anar-se' n a Sydney i canviar la seva vida.
- Presenta: Mercè Coll.
- Continguts del cicle i conducció dels debats: DRAC MÀGIC.
- Promou: Regidoria de Dona i Igualtat d'Oportunitats de l' Ajuntament de Barcelona .

•:. SENSE TELÓ: DANSA CONTEMPORÀNIA 'SOMNIS DE DONES DE LA

MEDITERRÀNIA'
Datà d'inici 05/09/2007 '

Data fi: 05/09/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Nou Barris. Albert Einstein, 2-4. 08042 BARCELONA

Horaris: dimecres 18:00 h

Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Basada en l'obra pictòrica de Magritte i 'Les fleurs du mal' de Boudelaire.
- Organitza: Biblioteca Nou Barris .

•:. MERCÈ 2007: SECCIÓ 'WOMART' PRODUCCIONS AMB ACCENT

FEMENÍ, DINS LA lOA EDICIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE

CURTMETRATGES DE BARCELONA 'MECAL'

Data d'inici 16/09/2007

Data fi: 21/09/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Club Sala Apolo. Nou de la Rambla, 113. 08004 BARCELONA

Horaris/Preus: diumenge 16 de setembre de 17:00 a 18:00 h / 5 e / Curts Festival: 20

e. / Curts + concerts Festival: 28 e.

Web: www.mecalbcn.org/#proyecciones
Observac ions:
- Inclou tres seccions a competició: Internacional, Obliqua i Documental, i diverses

seccions pcrcl-leles (curts difosos via Internet, produccions amb accent femení, els

millors curtmetratges de Noruega, Brasil i Argentina, visions de la immigració ... )
- A més, i per cinquè any consecutiu, inclou el Mecal Music Festival.
- Informació dels curmetratges que es projectaran, horari i lloc de la resta de seccions

consulteu al web indicat.
- Abonaments + entrades es compren a través del web: www.atrapalo.com
- Organitza: festival Mecal.
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.:. PROJECCIÓ DE LA PEL·ÚCULA IACTRIUSI DE VENTURA PONS I DINS

EL 17È CICLE DE CINEMA DE DONES AL SETEMBRE

Data d'inici 18/09/2007

Data fi: 18/09/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA

Horaris: dimarts a les 21:00 h

Informació d'interès: Web: www.bcn.cat/dones

Observacions:
- 'Actrius' de Ventura Pons (Espanya, 1996). V.O. catalana. Durada: 90 min.

- Una jove estudiant de l'Institut del teatre investiga sobre la personalitat d' Empar
Ribera, una antiga actriu de gran prestigi. Per obtenir-ne informació, entrevista tres

antigues deixebles de l' actriu, que han seguit camins molt diferents. Una és una diva

internacional del teatre: l' altra és una actriu popular de la televisió, i la tercera és

directora de doblatge. Totes li donaran versions diferents del personatge i del món del

teatre, i descobrirà a través dels seus records les grandeses i misèries de la seva

professió i de la vida en general.
.

- Presenta: Mercè Coll.
- Continguts del cicle i conducció dels debats: DRAC MÀGIC.
- Promou: Regidoria de Dona i Igualtat d'Oportunitats de l'Ajuntament de Barcelona .

•:. PROJECCIÓ DE,LA PEL·LÍCULA lA LA CIUTATI DE CESC GAY' I DINS EL

17È CICLE DE CINEMA DE DONES AL SETEMBRE
Data d'inici 25/09/2007

Data fi: 25/09/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA

Horaris: dimarts 21:00 h

Web: www.bcn.cat/dones

Observacions:
-' A la ciutat' de Cesc Gay (Espanya 2003). V. O. catalana i castellana.
- Durada: 110min.
- Fragments de la vida d' un grup d'amics a Barcelona que es veuen gairebé cada dia.

Darrere la façana de quotidianitat mantenen ocultes parts de les seves vides. Les seves

infidelitats, mentides i desitjos secrets conformen unes històries entre còmiques i

dramàtiques, que reflecteixen la seva preocupació constant per aconseguir la felicitat.
- Presenta: Meritxell Esquirol.
- Continguts 'del cicle i conducció dels debats: DRAC MÀGIC.
- Promou: Regidoria de Dona i Igualtat d'Oportunitats de

I

Ajuntament de Barcelona.
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leXPOSICIONS

.:. EXPOSICIÓ 'LA DONA DEL QUADRE. THE VIKTOR ELUOT

COLLECTION'
Data d'inici 11/07/2007

Data fi: 09/09/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Museu Diocesà de Barcelona. Av. Catedral, 4 bxs. 08002 BARCELONA

Horaris/Preus: De dilluns a dissabte de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h,

diumenge d'l1:00 h a 15:00 h / 6, e (Menors de 7 anys, pensionistes, estudiants i

aturades: gratuït) (famílies nombroses: 3 e)
Observacions:
- Selecció de 81 obres de les gairebé mil que integren la Voktor Elliot Collection, l'única
col·lecció dedicada íntegrament al retrat femení.
- L'excepcionalitat d'aquest fons únic i inèdit d'art es deu a que totes les peces són

retrats de dones compresos entre el segles XIX-XXI. Els seus autors són

majoritàriament catalans -de Ramon Casas a Antoni Tàpies- però també trobem

nombrosos artistes de la resta de l' estat com: els madri lenys Eduardo Chicharro i Yago
César, el gallec Gabino, l'aragonès Julián Grau Santos, el valencià Francisco Miralles,
l'andalús Ocaña i el manxec Carlos Vázquez.
- Col·labora: Museu Diocesà de Barcelona .

•:. EXPOSICIÓ 'CARTOGRAFIES SILENCIADES. FOTOGRAFIES D'ANA

TERESA ORTEGA'
Data d'inici 19/07/2007

Data fi: 09/09/2007

Entrada: Lliure
Lloc: Palau de la Virreina. C la Rambla, 99. 08002 BARCELONA

Horaris: de dimarts a divendres d'l1:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:30 h: dissabte

d'l1:00 a 20:30 h i diumenges i festius d'l1:00 a 15:00 h

Informació d'interès: Web: www.bcn.cat/virreinaexposicions
Observac ions:
- L' exposició conté fotografies, documents, plànols i cartografies.
- S'indaguen espais actuals -com hotels, monestirs, solars, enderrocs- que abans van

ser camps de concentració. En alguns casos es conserven els plànols, en altres els

documents de la construcció, en algun altre les llistes de condemnats, i aquest elements
es contraposen a les fotografies.
- Organitza: Institut de Cultura de Barcelona.
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•:. 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 h a 21:00 h

E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Telèfon: 932687360 Web: www.loveball.info
Observacions:
- Exposició sobre l' univers del còmic fet per dones.
- 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 F. Bonnemaison .

•:. CONVOCATÒRIA D'OBRES PER LA ' 14A. MOSTRA D'ART DE DONES

'FEM ART 08' , TEMA: 'LA CIUTADANIA'
Data d'inici 01/09/2007

Data fi: 30/11/2007

Entrada: Lliure
Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA

Horaris: De dilluns a dijous de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h

Atenció: Dates de presentació: del 20 al 30 novembre 2007.

Web: http://www.caladona.org/femart
E-mail: femart@caladona.org
Telèfon: 93 412 71 61

Observacions:
- Enguany el tema de la FEM ART és la ciutadania com a forma de reivindicar-nos totes

i tos, subjectes de fet i de dret, ciutadanes d'una societat que transformi les

estructures i les relacions, on al vida i la cura de la vida en siguin el centre.
- La Mostra d'Art de dones FEM ART, organitzada per Ca la Dona -un dels espais
referents del moviment feminista- arriba a la seva 14Q edició. Durant aquests 14 anys,
hem volgut crear un espai d'interrelació de dones artistes amb la clara vocació de

reivindicar el valor transformador del fet d'identificar-se com a dones i amb les dones.

l això, a més a més, ho hem fet sempre des de la perspectiva d'art compromès amb el

canvi i la crítica social.
- Hi poden participar totes els dones que vulguin i en qualsevol format artístic: pintura,
escultura, gravat, vídeo, instaHació, intervenció pública, fotografia, dansa, teatre,

poesia, música ...

- Hi ha la possibilitat de becar dues artistes per a la producció d' obra per a la Mostra

de12009.
- Les dates de presentació seran del 20 al 30 de novembre.
- La Mostra es farà del 8 al 31 de maig de 2008.
- L' equip de selecció de les obres estarà format per dones de diversos camps artístics.
- Documents que cal presentar: (en CD i còpia impresa)

- Imatge de I' obra (alta resolució) o descripció del projecte.
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- Fitxa de l'obra (títol, tècnica, dimensions, durada, any de realització .. )
- Unies sobre I' obra (màx. 4 línies) i dossier breu de l'obra de I'artista.
- Text breu sobre el tema d' enguany (màx. 10 línies) .

•:. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES 'DONES D'ENLLAÇ'
Data d'inici 29/09/2007

Data fi: 07/10/2007

Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA

Horaris: De dilluns a divendres de 17:30 ha 21:30 h: dissabte de 17:00 a 21:00 h

E-mail: vocaliadones@gmail.com
Web: www.donesdenllac.org
Observacions:
- Inauguració 29 de setembre a les 13 h amb l' actuació de la soprano Gemma Ensesa.

- Acte dins la Festa Major de l'Esquerra de l'Eixample.
- Organitza: Dones d' Enllaç i Centre Cívic Casa Golferichs.
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IPREMIS I CONCURSOS

.:. OBERTA INSCRIPCIÓ AL CONCURS DE RELATS CURTS INÈDITS AMB

EL TEMA SERÀ 'L'AMOR ENTRE DONES'

Data d'inici 01/09/2007

Data fi: 20/10/2007
Entrada: Lliure

Lloc: La nostra illa. Associació només. per a dones. Reig i Bonat 3 bxs.08024

BARCELONA

Telèfon: 932 100 062

Observacions:
- Mínim serà d'ur;¡ foli, màxim de dos, a mida Din-A4, escrit a 2 espais, dins d'un sobre,
al exterior del qual ha de constar el títol i el pseudònim de l'escriptora. AI interior, a

més dels dos originals, s'hi ha de posar un sobre tancat (Plica) amb el nom i telèfon de

l'autora.
- Organitza: La nostra i lla. Associació només per a dones .

•:. CONVOCATÒRIA DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER EL IR

PREMI DONA l ESPORT 'MIREIA TAPIADOR'

Data d'inici 06/09/2007

Data fi: 26/09/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Registre General de l' Ajuntament de Barcelona. PI. Sant Miquel, 4 bxs. 08002

BARCELONA

Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 08:15 a 14:15 h i dissabte de 09:00 h a

14:00 h

Telèfon: 934027 000 Registre Gral. Ajuntament
Observacions:
- Dirigit a dones esportistes o professionals de I' esport, entitats o col·lectius que

proposin una candidata que hagi destacat pels mèrits obtinguts en la pràctica esportiva
i/o en el foment i la difusió de l'esport.
- Presentació als Registres de I'Ajuntament de Barcelona (cada OAe -Oficina

d' Atenció al Ciutadà- de districte) de:
- model de sol·licitud
- informació sobre la candidata (nom, biogrcfic general, trajectòria esportiva).

- Premi de caràcter honorific (objecte commemoratiu).
- El premi serà lliurat durant la tardor (consulteu amb les OACs).
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\.

IALTRES ACTES

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

DONES ENTRE 50-64 ANYS.
Entrada: Lliure

LlocrHospitcl 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 l'Hospital del Mar.
Dones de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi: a I' Hospital de I'Esperança. Dones d' Horta

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

l'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 .

•:. CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓ D'ARTISTES PER A LA FIRA

D'IDEES SOBRE 'DIÀLEG INTERCULTURAL'
Data d'inici 01109/2007

Data fi: 19/09/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Fundació Societat i Cultura. C Consell de Cent, 347 2n. 08007 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09:00 h a 19:00 h / 30 e

Inscripció a la jornada Tècnica: 21 setembre

Web inscripcions: www.artsdecarrer.org/jornadatecnica
E-mail: jornada@artsdecarrer.org
Web: www.paradeur.org
Telèfon: 932 157 411 Organització: Fundació Societat i Cultura

Observacions:
- La VI JORNADA TÈCNICA D' ARTS DE CARRER es celebrarà a la Facultat de

Filosofia de la UB (ci Montalegre, 6. Barcelona) el proper 21 de setembre 2007 (Festes
de la Mercè).
- El Diàleg Intercultural està despertant molt interès: estem rebent moltes propostes
dels/ de les Artistes per participar a la Fira d'Idees.
- Aquesta jornada 2007 serà una 'fira d'idees' per a que artistes de Barcelona i de tot

Europa presentin idees de projectes artístics per a celebrar l'any Europeu del diàleg
intercultural 2008.
- Ens adrecem a :

- artistes relacionades amb arts escèniques, plàstiques i visuals amb interès en

proposar idees i participar en les cavalcades interculturals que es triaran per
I' any 2008 a tot Europa.
- entitats artístiques
- entitats cíviques
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- ajuntaments
- espònsors.

- Organitza: Fundació Societat i Cultura (FUSIC) .

•:. CONVOCATÒRIA DE PLAÇA D'EDUCADORA SOCIAL

Data d'inici 01/09/2007

Data fi: 06/09/2007
Entrada: Lliure

Lloc: Fundació Privada ARED. C Zamora, 103-105 Bxs. 08018 BARCELONA

Horaris: De dilluns a divendres de 08:00 a 17:00 h

E-mail: rrhh@fundacioared.org
Web: www.fundacioared.org
Telèfon: 933 513 865

Fax d'inscripcions: 934 851 507

Observacions:
- Perfil: Diplomada en Educació social.
- Formació complementària: castellà, català (nivell C), ofimàtica.
- Edat: de 26 a 40 anys.
- Carnet de conduïr: tipus Bl (mínim 2 anys).
- Imprescindible experiència laboral demostrable de 2 anys en el treball amb persones

en situació d' exclusió social.
- Contracte de treball temporal (del 25/09 al 16/07/2008).
- Podeu enviar únicament el CV fins el dijous 6 de setembre al correu electrònic indicat

o al fax. referència: 'EDUCADORA SOCIAL 4'.
- Promou: ARED Fundació per a la reinserció de dones .

•:. MERCÈ 2007: XII MOSTRA D'ASSOCIACIONS
. Data d'inici 21/09/2007

Data fi: 24/09/2007

Entrada: Lliure

Lloc: PI. Catalunya. 08002 BARCELONA

Horaris: dissabte i diumenge d'l1:00 a 20:00 h; dilluns d'l1:00 019:00 h

Web: www.bcn.cat/merce

Observacions:
.

- Inclou:
- Presentació dels EuroGames Barcelona 08 (competició esportiva GAY-LESBIANA que

tindrà lloc a Barcelona durant el 2008).
- Informació sobre més de 300 associacions de la ciutat, presents a través dels

esto-ids i d'una gran base de dades que serà consultable a la pròpia plaça de Catalunya;
espectacles de les entitats; tallers organitzats per les pròpies entitats; Festival

'Actuem!; narracions de contes, festival de titelles, xerrades.
Pots descarregar-te'n tot el programa a www.bcn.cat/merce
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•

Centre Municipal d'Informació
i Recursos per a les 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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