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Podeu trobar l'Agenda Dona del CIRD al web:

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

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

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

(Dagueria 13.08002 Ben)
- 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 Ben)

L'entrada d'informació d'octes 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.

Agrcitm la vostra coHaboració.
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AQUEST ,MES EL CIRD US CONVIDEM A:

Presentació del llibre 'Els amors d'Stendhal' d'Helena Barba

Proper dimarts 10de juny
Q les 19h al CIRD

CI Camè'ies 36-38. 0'8024 BARCELONA.
Autobusos: 24,31,32 i 74. Metro: Joanie o Alfons X (Línia 4)

- Novel-la que es desenvolupa en ple segle XIX en mig de la gestació del discurs sobre

la domesticitct. En la seva obra, Helena Barba visibilttzo als personatges femenins que
varen ser impcr+cnts en la vida de l'escriptor.

- L' autora ens parlarà de les idees avançades d' Stendhal sobre I' amor com, per

exemple, la relació entre "respecte", "cdmirccié" ¡ "omor". El gran' amor d' StendhaC
Métí Ide, com a dona independent, activa i compromesa polít iccment. L' original concepte
que tenia l'escriptor sobre la bellesa i lc feminitat. La seva defensa de la igualtat en

r' educació no sexista.
.

US ESPEREM A TOTESI



I ÍNDEX o::J

JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES# COL-LOQUIS.... Pàg .

•:. Conferència
t

Del camp a la ciutat: la situació de la dona a la Xino' ,
a càrrec 9

de Xin Ran
.:. Debat 'Les dones ¡ el poder' protagonitzat per Fina Birulés , dins el 9

seminari
I

Dones i participació'
.:. Xerrada

I

L' herència dels horts. Ex membres de les SS a Barcelona
�

. 10

Teresa Roig, escriptora I dins el cicle 'Vine a fer un cafè amb ...
1

.:. Taller documental 'Narratives audiovisuals de gènere' j dins la 160 Mostra 10

Internacional de Films de Dones de Barcelona

.:. Xerrada
I

Jaume l i el seu regnat
I Ernest Belenguer I historiador (UB) I

11

dins el cicle'Vine a fer un cafè amb ...
I

.:. Conferència
f

Llibertat, Igualtat I Tenir Cura Solidaritat: Paradigmes 11

feministes de justícia
I

,a cura d'Ann Ferguson
.:. Conversa amb Victòria Cardona

I

Som Avis' 11

.:. Propera trobada amb la Dra. Carme Volts Uobet 12

.:. Xerrada 'Invents que han millorat les nostres vides' a càrrec de 12

Mercedes Sainz

.:. IX Seminari de reftexié sobre polítiques municipals per a la salut integral 12

.de les dones. Salut i dones migrades
.:. Xerrada : Richard Ford presenta la seva última novel· lc. 'Acció de 13

Gràcies'. I dins el cicle lEI valor de ta paraula'
.:. CoJ'loqui 'Trobada de noves realitzadores: estat de lc qüestió' I dins la 160 13

Mostra Internacional de Films de Dones de Borcelonc

.:. Xerrada 'Coneguem Teheran abans de viatjar! 13

.:. 'Cafè-tertúlia 'Un canvi d'actitud, un retrobament de vida' dins el cicle 14

IUn debat amb crome'
.:. Tertúlia amb Helena Barba, autora del llibre 'Els amors dStendhcl' 14

.:. Xerrada 'Desmuntant Woody Alien' Víctor Fernández, periodista I
dins el 15

cicle
I

Vine a fer un cafè amb .. .'
.:. 1Q Jornada Internacional d'agents per a lc igualtat 15

.:. Xerrada 'Ha llegit i vist el cinema de Federico Fellini' Àngel Quintana, 15

professor d'història del cinema (UdG) j dins el cicle 'Vine a fer un cafè
amb ...

f

.:. Conferència i lectura de textos I

Passejant 'amb ... Hadewijch d' Amberes' I
16

dins er Cide de conferències (30 sessió)
.:. Converso amb Meritxell Falgueras

f

La cultura dels vins amb tastet' 16
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.:. Debat
I

Mirades de Kabul: lc representccié dels mètodes per sortejar les 17

rígides normes de gènere a la societat afganesa
i

't dins la
t

160 Mostra

Internacional de Films de Dones de Barcelona'
.:. Conferència de Sensibilització 'Estrès post traumàtic en' persones que han 17

sofert abusos sexuals a la infància' dins el cicle
I

Encuentros Con'
.:. Conversa amb Ruth Vilar:'Retransmissora dels partits del 'Futbol Club 18

Bcrcelona'
.:. Xerrada

t

Les avantguardes. Surrealisme i revolució
t

Ferran Aisn, 18
historiador I dins el cicle

I

Vine a fer' un cafè amb .. .'
.:. Xerrada

I

Las mujer serena
I

Rayda Guzmán, escriptora, dins el cicle I

Vine 18

a fer un cafè amb ...
·

.:. Conferència - Col'loqui 'Viclèncic de gènere' a càrrec de Nani Beltran 19

.:. Xerrada col-loqui 'Women against violence' (dones contra la Violència) 19

.:. Xerrada i recital 'Les amigues que ens estimen, les amigues que estimem, 19

Benedettquivocos', a càrrec de Bidó Teatr .

•:. Cafè-tertúlia I

Jo tinc 11 anys i tu ... Dones madures i dones petites
I

dins el 20

cicle 'Un debat amb aroma
i

.:. Xerrada 'L· ampla mar dels Sargassos de Jean. Rhvs' L
I

escriptor Pere 20

Guixà comenta el clàssic, dins el-cicle 'Vine a fer un cafè amb .. .'
,

.:. Cafè-tertúlia
I

Assemblea general per a la renovació de lc junta directiva 20

de I' Entitat. Berenar amb les Pizarras I acomiadament i descans fins

després de t I

estiu
I

dins el cicle
I

Un debat amb aroma
e

.:. Presentació del llibre' El Monestir proscrit' de Maria Carme Roca 21

.:. Conferència musical a. càrrec de Sigrid Haos 21

.:. Tertúlia literària a càrrec de Luisa Fortes 21

CURSOS I TALLERS I SEMINARIS ....

•:. Projecte
'

Acollir 4': Toners de ciutadania bàsica' 22

.:. Taller documental
·

Narratives audiovisuals de gènere' I dins la 160 Mostra 22

Internacional de Films de Dones de Barcelona
.:. Lliçó de cinema 'El cinema com a escriptura trcnsculturcl'. dins la '160 23

Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona'
.:. Curs

I

Habilitats emocionals per a la politico local
i

23

.:. Curs de formació per a' inseridcres laborals (50 edició) 24

.:. 'Teller de sexualitat per a dones contacto con tacto' a càrrec de Núria 25

Bettie
.:. Taller-visita' Les dones i la dutat de Barcelona. Coneix Ciutat Vella amb 25

ulls de dona a través defs segles'
.:. Taller intensiu

I

De la llibertat i de l'omcr-' a cura de Carme Boó Fernández 26

de Castro i de Núria Beitia
.:. Toilers

I

Dones i mobbing· 27
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.:. Curs
'

Cap a la igualtat de gènere des dels drets de lc infància 27

l' adolescència' r dins els Juliols 2008

.:. Curs�· Coeducació: replantejament de conceptes. Reflexions i propostes
I

27

.:. Curs
I

La veu de tes dones a les diferents religions
'

28

.:. Curs 'Les dones ¡ la cultura: absències i distor-sions' 28

.:. Curs
I

Les dones i les filosofies' 29

.:. Curs
I

Polítiques de gènere
I

30

.:. Itineraris en el Sector de Serveis a les Empreses, Comerç, Hosteleria i 30

Construcció j dins el Programa d'Ocupació i Inclusió de Barcelona Activa:

'La dau del teu futur professional'

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

•:. Espectacle de dansa-teatre 'Rcizes de done' 32

.:. Concert ¡Marianne Fcithfull:
f

Songs of Innocence & Experience' t
dins: 32

I Úniques. Fest¡'val de Grans Veus Femenines' .. r:

.:. Documentals sobre la violència feminicidc a Mèxic 33

.:. Inauguració de ra '16a Mostra Internacional de Films de Dones de 33

Barcelona'
.:. Concert 'Rimes: contra la Violència de Gènere' 34

.:. Lectura de textos i poemes i projeccions 'Homenatge a Rosa Vcllespi' 34

.:. Cicle
I

Els So Original: Orígens i Memòria I: Concert
I

Lux Femince. Set 35

rostres de la dona a l' antiga Hespèric' I a càrrec de Montserrat Figueras
.:. Projecció de documentals

t

Simone de Beauvoir. Memòria viva' , dins la
t

160 36

Mostra Internacional de FUms de Dones de Barcelona
I

.:. Concert 'Horts Alexiou
t

t dins: Úniques. Festival de Grans Veus Femenines 36

.:. Concert 'Sinéad O·Connor: Theológy' I dins 'Úniques. Festival de Grans· 37

Veus Femenines'
.:v

:

Teatre 'Espectres' de Henrik Ibsen, sota la .dir-eccié de Magda Puyo 37

.:. Espectacle teatral 'Anem a fer una Musa' de Q-:Ars Teatre t
dins 38

I-Exposició 'Dones. Els camins de la llibertat'
.:. Cloenda de la 116a Mostra Internacional de Films de Dones de Bcrcelonc' 38

.:. Concert-! Ani Choying Drolma & I Sor Marie Keyrouz' t
dins 'Úniques. 39

Festival de Grans Veus Femenines'
.:. Cinefòrum 'La vida perm de Juanita Narboni' I

dins el Cicle 'Her-oïnes de 39
lc quotidianitat'

.:. Muntatge teatral en homenatge a Mercè Rodoreda: 'Quatre parets i un 40
sostre de tendres'

.:. Concert
t

Mayte Martín: alCANTARa MANUEL
t

I
dins' Úniques. festival de 40

Grans Veus Femenines'
.:. Espectacle poètic musical 'Hasta aquí hemos �Iegado' a càrrec de Veus de 41

dones
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·:. Cinemç asiàtic: Cicle 'El melodrama coreà i les seves aportacions al 41

gènerei: 'Hwang jin-v]. De Chang Yoon-Hyun'
.:. Grec 108 Festival de Barcelona: Espectacle de flamenc

•

Mujeres I, dirigit 42

per Mario Maya
.:. Concert 'Ute Lemper: Between Yesterday and Tomorrow' , dins 'Úniques. 43

Festival de Grans Veus Femenines
I

EXPOSICIONS

.:. Expcsició
'

Mercè Rodoreda, innocència perduda I, dins "Any Rodoreda 44

.:. Exposicié
'

Dones. Els camins de lc llibertat
I

.:. Exposició 'No me decidía entre ser dibujanta o espía' I de Sandra Uve 45

.:. Exposició
I

Mercès, Rodoreda' I imatges d'Eliscbeth Insenser. dins el marc 45

'L' Aventura de llegir - Comentaris i recitacions de Mercè Rodoreda'
.:. Exposició

I

Fotografiando donzc' de Cecília Martirena , dins els actes del 46

Cicle de Dansa
.:. Exposició 'Hannah Collins. Història en curs' 46

.:. Exposició "NO MAS!" t de Yolanda Naranjo 47

.:. Expcsicto
'

Sota la ínf luència de Frída
I 47

.:. Visita a l'exposició: 'Tot oblidant Velazquez' al Museu Picasso amb Don-na 47

.:. Inauguració de l' exposicié de Lola Granell I.Ramo.na:· variacions sobre un 48

teme'
.:. Exposició

I

Jigeen, rewbe, ku sekck, mousse. mousoulou, sounkouto, yakare, 48

kharfadoung, rew-we ...dónes. Cap una imatge de I'Àfrica Subsahariana

lliure de tòpics'
.:. Exposicié

I

Coneguem una cíutat: Teheran'
.

48
.•:. Exposició de cartells de lo Mostra de Cinema 49

.:. Visita a l'exposició: 'Dones, els camins de la llibertat' del Museu 49

d f Història de Catalunya amb Don-na
.:. Inauguració exposició

I 15è Aniversarí voluntaris
t

de Torre Uobeta amb el 50

Grup de Dones en Forma

.:. Visita a I' exposicié: 'Tresors del Renaixement .. .' aCaixaForum amb Don-na 50

PREMIS r CONCURSOS

.:. Premi Candi -Villafañe de 'Projectes de promoció d'igualtat d'cpcrtunitcts' 51

7



ALTRES ACTES

.:. Programa' Detecció precoç del càncer de mama
I 52

.:. Ruta guiada 'Ciutadanes. Ruta de .Ies dónes' organitzada per l'Institut 52

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
.:. Itrneraris

I

Ruta de les ciutadanes': 'Dones de la Barcelona Romana i 53

Medieval' ¡
I

Dones de lc Barcelona obrera'
.:. Sortida:

·

Avui ens toca a nosaltres. El dia del pecat: , dins el cicle 'Te 53
Vienes: A'

.:. 5è sopor Solidari 54

.:. Passejades 'Fent camí tot por-lcn+' 54

.:. Revetlla de Sant Joan 'Coca, cava i música I

amb el Grup de Dones en 54

Forma
.•:. 'Celebració;' Solstici di estiu' 55
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JORNADES, CONFERENCIES ,XERRADES,COL· LOQUIS ...

•:. CONFERÈNCIA 'DEL CAMP A LA CIUTAT: LA SITUACIÓ DE LA DONA A

LA XINA', A CÀRREC DE XIN RAN
Data d

j

inici 03/0612008
Data fi: 03/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Casa Àsia. Av Diagonal, 373 4rt ler. 08008 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:30h

Web:http://www.casaasia.es/GestorPeticiones?apHcacion=cultura&origen=listado even

t�s&destino=evento euttura&codigo:3419&idioma=cat
Telèfon: 933.680 320

Observacions:

-En el marc de 1·0 seva sèrie de trobades amb escriptors asiàtics, Casa Àsia rep la

periodista xinesa Xin Ran Xue (Pequin, 1958), autora dels llibres 'Nocer mujer en

China', 'Las voces silencícdos' i de 'Miss Chopsticks', tots dos basats en els testimonis

de les dones que anomenaven el seu programa radiofònic 'Paraules en la brisa

nocturna', que va dirigir i presentar a Nanjing(Xina) entre el 1989 i el 1997. En

l'actualitat, Xin Rcnviu a Londres i és columnistc a 'The Guardian'.
- Organitza: Casa Àsia. Audítori Tagore .

•:. DEBAT lLES DONES l EL PODER· PROTAGONITZAT PER FINA BIRULÉS
, DINS EL SEMINARI' 'DONES l PARTICIPACIÓ'
Data dlinici 03/06/2008

Data fi; 03/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Ciutadans pel Canvi. C la Rambla, 74 pral. 08002 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:30 h. Imprescindible confirmar assistència.

E-mail inscripcions : ciutadans@pelcanvi.org
Web: http://www.pelcanvLorg/targetons/20080603FBirulesdones.htm
Telèfon d'inscripcions: 933 171 214

Observacions:
- Es presente en format Àgora. El format Àgora de CpC són uns debats que pretenen
un treball previ i posterior de deliberccié. Per això. plantegem una sèrie de preguntes í

proposem algunes lectures relacionades amb el tema que es tractarà.
- Fina Birulés és professorc de filosofic de la UB.·
- També intervindran: Carme VaUs (presidenta de CpC). I Eric Uacuna (coordinador del
Grup Liceu de CpC).
- Debatrem sobre ...

- El gènere determino les aptituds per exercir el poder?
- Com veuen les dones el poder?
- Ha canviat prou lc societat per acceptar una dona exercint el poder?
- Les dónes exerceixen el peder de forma diferent als homes?
- L'autoritat és un atribut únicament masculí?

- Organitza: Ciutadans pel Canvi.
9



·:. XERRADA 'L'HERÈNCIA DELS HORTS. EX MEMBRES DE LES SS A

BARCELONA '. TERESA ROIG If ESCRIPTORA , DINS EL CICLE 'VINE A

FER UN CAFÈ AMB ... •

Data d'inici 03/06/2008
I bctc fi: 03/06/2008

Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix; 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:QOh

E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemoiscn

.:•. TALLER DOCUMENTAL �NARRAnVES AUDIOVISUALS DE GÈNERE' ,

DINS LA 16A MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES DE
BARCELONA
Data d' inici 04/06/2008
Data fi: 06/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison - Espai Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres, dijous i divendres de 10h a 14h / Entrada general de: 60 e.

Sota Tellers (20. planta)
E-mail inscrípctons : administracio@bonnemai.son-ccd.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon d'inscripcions: 932 684 218 Centre Cultura de Dones FB
Observocions:
- Taller de contingut teòric i pràctic centrar en l'elaboració de narratives de gènere a

partir de l'anàlisi d'obres de SaUy êutíérr-ez i d'altres documentalistes/artistes.

Es visionaran documentals ¡ csscjs visuals ¡, es plantejaran discussions formals i

teòriques, Partint d'aquesta temàtica i concebent-lo com un procés artístic, hi haurà
temps perquè cada participant presenti un projecte creatiu/documental que pugui ser
desenvolupat en un futur.

'

• Dirigit a totes aquelles dónes interesscdes en el cinema documental í les

instcl-lccions multimèdia.
- Durada: 12 h (3 sessions). Màxim 20 alumnes.
- Es projectarà també el seu film 'Natareno negro· el dijous 12 de Junyo les 19h a lc

Filmoteca de Catalunya.
- Organitza: Drac Màgic· Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisucls-Videorecc
de dónes i Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison.
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.:. XERRADA 'JAUME l l EL SEU REGNAT' ERNEST BELENGUER,
HISTORIADOR (UB) , DINS EL CICLE 'VINE A FER UN CAFÈ AMB ... •

Data di inici 04/06/2008
Data fi: 04/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Beix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19h
E-mail: b.barcelona.fb@diba ..es
Telèfon: 932 687 360

Observccions:
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison

.:. CONFERÈNCIA ·LlIBERTAT, IGUALTAT. TENIR CURA r SOLI·DARITAT:
PARADIGMES FEMINISTES DEJ"USTÍCIA' I

A CURA I)'ANN FERGUSON
Data d'inici 05/06/2008

.

Data fi: 05/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h. Sala Gran(3a planta)
Telèfon: 932 684 218

Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- La conferència cbordcrè!'anàlisi dels dos paradigmes principals de justícia en el

feminisme occidental: r ètica de fa llibertat [ I' ètica de la igualtat. A partir d
I

aquesta
premisa Ann Ferguson presentarà una tercera perspective basada en l' ètica del tenir

cura.

- Ann Ferguson defensa aquest últim paradigma feminista de
I

justícia social com a

solidcritot
'

com la millor combinccié de I' ètica i ta política per al feminisme 'global
d'avui.
- Ann Ferguson és Professora emèrita, Dep. filosofia i estudis de la dona, UMass
Amherst.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnerneison

.:. CONVERSA AMB VICTÒRIA CARDONA '50M AVIS'
Data d'inici 05/06/2008
Data fi: 05/06/2008
Entrada; Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 Zn 2Q• 08008 BARCELONA
'Horeris: dilluns a les 17h
E-mail: info@don-na.com
Web: http://www.don ..na.co�
Observocions:
- Els avis estem de' modal ens necessite tothom, des dels néts fins l'Tnserso'. Els fills
es refien que els hi donarem un cop de mà sempre que ens necessitin ¡ això passa molt .

sovint.
,

- Victòria Cardona és mestra i especiclrtzcdc en orientació familiar. La seva



- Experiència l'ha conduït a escriure un manual des de la veu del sentit comú i I'humor.
que porta per títol' Som avis '.
- Amb ella i totes vosaltres converser-em sobre la realitat de ser èvies avuW!

- Organitza: Don-na, Prisma Cultural

.:. PROPERA TROBADA AMB LA DRA. ·CARME VALLS LLOBET
Data d' inici 05/06/2008

Data fi: 05/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 1012n 2Q• 08008 BARCELONA

Horaris: dijous a les 18:00 h

E-mail: ínfo@don-na.com
Web: http://www.don-na.com
Observccions:
- Per aquesta sessió la Dra. Carme Valls Uobet ens proposa parlar d'aquelles
experiències personals que per la seva importància les podem recordar. Si a l' exposicié
oralIa podem acompanyar amb alguna il-Iustrcció com fotografies, pintures, programes,
cartells, entre altres, molt millor.

'

- Acabarem la sessió amb un tastet de vins comentat i convenientment acompanyat.

- Organitza: Don-nc, Prisma Cultural

.:. XERRADA ·INVENTS QUE HAN MILLORAT LES NOSTRES VIDES' A
,

CARREe DE MERCEDES SAINZ
Data d' inici 05/06/2008
Data fi: 05/06/2008
'Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Torre Llobetc. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horcris: dijous a les 18:00 h

E -moil: cctorreliobeta@yahoo.es
Telèfon: 933 585614

Observccions:
- Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta-Grup de Dones

I

en Forma

.:. IX SEMINARI DE REFLEXIÓ SOBRE POLÍTIQUES MUNICIPALS PER A

LA SALUT INTEGRAL DE LES DON�S4 SÁLUT l DONES MIGRADES
Data d

I

inici 05/06/2008

Data fi: 05/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemoison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Hororis: dijous de 09:00 h a 14:00 h Inscr-ipcions per e-mail,
E-mail inscripcions : efbonnemaison@diba.cat
Observccicns:

.

- Jornada de reflexió al voltant de la sexualitat de les dónes migrades.
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- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania Àrea de Salut Público i Consum de la

Diputació de Barcelona .

•:. XERRADA: RICHARD FORD PRESENTA LA SEVA ÚLTIMA NOVEL-LA,
'ACCIÓ DE GRÀCIES'. � 'DINS EL CICLE 'ELVALOR DE LA PARAULA'
Data d'jruci 05/06/2008
Data fi: 05/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360

Observccions:
- Organitza: Espaí Francesca Bonnemaison-Bibliote.ca Francesca Bonnemaison

.:. COL'LOQUI 'TROBAbA bE NOVES REALITZADORES: ESTAT DE lA

QÜESTIÓ' #,. DINS lA 16A MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE
DONES DE BARCELONA
Data d'inici 06/06/2008

Data fí: 06/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison - Espai Francesca

Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19:00 h

Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218 Centre Cultura de Dones FB

Observacions:
- Modera: Eulàlia Iglesias.
- Participants: Ariadna Pujol, Mercedes Álvarez. Sònia Trigo, Mònica Reviro. Roser

Aguilar i Virginia Gorda del Pino.
- Organitza: Drac Màgic, Mostra internacional de Films de Dones i Centre de Cultura

de Dones Francesca Bcnnemoison.
- Amb la col-lcborecié de II Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cínematogràfics .

•:. XERRADA 'CONEGUEM TEHERAN ABANS DE VIATJAR'
Data d'inici. 06/06/2008
Data fi: 06/06/2008 .

Entrada: Lliure
Lloc: Centré Cívic Casal de Sarrià. Eduardo Conde, 22-42. 08034 BARCELONA

Horaris: divendres de 20:00 h a 23: 30 h

E-mail: ccsarria@hotmail.com
Telèfon: 932 562 720

Observccions:
- 20h Taula rodona a càrrec de Jaime Rodríguez .(viatger); Jnvier Hernández (estudià
a Teheran) i Afarin Azimian (dona iraniana).

.



- 22 h Tast de menjars típics ironicns. Venda de tiquets del tast al Centre Cívic Sarrià.
Preu del tast: 17e ( Pícees limitades ).
- 23 h Narraci6 de contes sufis a càrrec de Reza Azimion, amb l' acompanyament
musiccl d' Alir-ezn Noori( toca el Tar) i Massud Naderi ( toca el Tonbok).
- Organitza: Centre Cívic Casal de Sarrià - Grup 'Les dónes fem'

.:. CAFÈ-TERTÚUA 'UN CANVI Dt-ACTITUD. UN RETROBAMENT DE VIDA'
DINS EL CICLE 'UN DEBAT AMB AROMA f

Data d'inici 09/06/2008
Data fr: 09/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Rcimundc'. Centre Cívíc Sant

Martí de Provençals. C Selva de Mar; 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 h a 19:00 hAuia 602.
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 933 084 066 Telèfon: 636 741 416

Observccions:
- Responsable: Ma Luz Lurbe.
,- Organitza: Centre Crvic Sant Martí de Pr-ovençcls-Asociccién de Ayuda a la Mujer lla
Pizarra de Raimunda'

.:. TERTÚLIA AMB HELENA BARBA, AUTORA DEL LLIBRE 'ELS AMORS

D'STENbHAL·
Data d' inf·ci 09/06/2008

Data fi: 09/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 17;00 h

E-mail: info@don-na.eom
Web: http;//www.don-na.cotn
Observccions:
• Ens ha cridat f'atenció un Wb.re actualitzat sobre la vida i I' obra d' un autor pioner en
el llenguatge dels sentiments amoros�s_ En aquest llibre I'autora Helena Barba, revisa
et pensament d' Stendhal i dóna respostes a preguntes com, per què creu què sense

respecte no hi ha amor' .

- Què sabem de 'Ic primera ¡ segona cr-istcl-litzccié?". La frustrccié del gran amor de
la seva vida podria ser perquè elle era independent i lluitadora?
- Quina opinió tenia en realitat, sobre lo done>

.

- Organitzo: Don-na, Prisma Cultural
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.:. XERRADA 'DESMUNTANT WOODY ALLENf VÍCTOR FERNÁNDEZ,
PERIODISTA I

DINS EL CICLE ¡VINE A FER UN CAFÈ AMB ...
•

Data di inici 10/06/2008
Data fi: 10/06/2008
Entrada: Lliure
Llec: Espai Francesca Bonnemoison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360

Observccions:
- Organitza: Espai Francesca Bonnemctson-Biblioteco Francesca Bonnemaiscn

.:. la JORNADA INTERNACIONAL D'AGENTS PER A LA IGUALTAT
Data d'inici 10/06/2008
Data fi: 10/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 09:00 a 19:00 h

E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Observacicns:

�

- La jornada tractarà el perfil professional i competències de I' agent d'igualtat en el
marc general de les polítiques de gènere. També es presentaran experiències, d' àmbit
estatal i europeu, sobre el desenvolupament de les seves funcions en el món de les

insfitucions públiques ,i en el món empr-esor-icl.
- Organitza: AIO Catalunya amb el suport de I'Àrea d' Igualtat i Ciutadania de la

Diputació de Barcelona, del Departament de Treball i l'Jnstitut Català de les Dones de

lc Generalitat de Catalunya, i de IIAjuntament de Barcelona .

•:. XERRADA I HA LLEGIT l VIST El CINEMA DE FEDERICO FELUNI'
ÀNGEL QUINTANA# PROFESSOR D'HISTÒRIA bEL CINEMA (UDG) I

DINS EL CICLE 'VINE A FER UN CAFÈ AMB ... I

bc+e d' inici 11/06/2008
Data fi: 11/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemcíson. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h

.

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

Observccions:
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemcison
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.:. CONFERÈNCIA r LECTURA DE TEXTOS 'PASSEJANT AMB ...

HADEWIJCH D· AMBERES t

,
DINS EL CICLE DE CONFERÈNCIES (3A

SESSIÓ)
Data d' inici 12/06/2008

Data fi: 12/06/2008
Entrcdc: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bcnnemoison. Sant Pere Més Beix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h Sala Gran (30 planta)
Web: http://www.bonnetnaison-ecd.org
Telèfon: 932 684 218

Observacions:
- Conferència í lectura de textos sobre la labor literària de Hadewijch d' Amberes,
mística i escriptora pionera en el seu temps i pertanyent a una comunitat belga de

beguines.
- HADEWIJCH DI AMBERES, mística i poetessa del S. XIn, és un exponent de l'alto i

profunda espiritualitat que es ve viure a Holanda, Bèlgica í Flandes des del S. XII i

fins I' esclatde la Reforma luterana del S. XVI. El jesuïta P. Van Mierlo, professor de la
Universitat de Sant Ignasi (Amberes). ve publicar els manuscrits de Hadewijch,
oblidats fins a començaments del s. XX. En el seu temps, l'cutoro va ser molt llegida
per Ruusbroec i Meister Eckhart I eixí com per fes seves companyes beguines.
- A càrrec de: Elena Andrés.

- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre deCultura de les Dones Francesca
Bonnemcisen

.:., CONVERSA AMB MERITXELL FALGUERAS 'LA CULTURA DELS VINS
AMB TASTET'
Data d'inici 12/06/2008
Data fi:. 12/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma CulturaL Rbla Catalunya, 101 2n 2°. 08008 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:00 h

E-mail: iErrorfMarcador no definido.
eb: http://www.don-na.com
Observacions:
- El fet d'haver nascut en un país vinícola no vol dir que en coneguem tes propietats, o '

els inconvenients. Ens hem posat en contacte amb Meritxell Falgueras, cinquena
generació d'una nissaga de vinaters de Barcelona i l'hem convidat a parlar del tema.
_' Doctorada en Comunicació i Humanitats, Màster en Viticulture. Enologia, i

màrqueting. entre altres, Meritxell Falgueras centrarà la seva exposicié en el
·

Món del
Vi i la Comunicació'.
- Acabarem la sessió amb un tastet de vins comentat í convenientment acompanyat.
se celebra a Don-no, Prisma Cultural

- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
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·:. DEBAT 'MIRADES DE KABUL: LA REPRESENTACIÓ DELS MÈTODES PER
SORTEJAR LES RÍGIDES NORMES DE GÈNERE A LA socrsrAT
AFGANESA' # DINS LA '16A MOSTRA INTERNACIONAL bE FILMS DE
DONES DE BARCELONA'
Data d'inici 13/06/2008
Data fi: 13/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: PI Virreina (Gràcia)
Horaris: divendres a les 19:30 h
Web: http://mostra.dracmogic.cat
E-mail: mostra@dracmagic.cat
Observacions:
- Edició en perol-le! a la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona amb la

intenció de donar a conèixer el difícil i importantíssim treball cinematogràfic que
estan desenvolupant les dónes a I'Afganistan. AI documental. les mateixes actrius

afganeses ens expliquen els mètodes cinematogràfics que fan servir per subvertir les

rígides normes de la societat en què viuen, i també permetrà veure el dia a dia de les

desigualtats de sexes en lc que s'han de moure.

- Presentccié a càrrec de les directores del documental Sandra Schafer i EHe
Branderburger . Posterior debat amb les autores j la dir-ectorc de cinema afganesa
Diana Saqeb.
- Modera: Mònica Bernabé de f'Associació per als drets humans a I'Afganistan.
_. Projecció del documental 'Passing the Rainbow' ..
• Organitza: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals-Videoteca
de dones.

" "" �

.:. CONFERENCIA DE SENSIBILITZACIO 'ESTRES POST TRAUMATIC EN
PERSONES QUE HAN SOFERT ABUSOSSEXUALS A LA INFÀNCIA'
bINS EL CICLE 'ENCUENTROS CON'
Data d'inici 16/06/2008

Data fi: 16/06/2008
Entrada: Lliure
Uae: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant

_

Martí de Provençals. C Selva de Marl 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 h a 19:00 hAuia 602.

E-mail: lapizarra@telefonica.net.
Telèfon: 93 308 40 66 / 636 74 14 16

Observccicns:
- Responsables: Drc, Noemí Pereda.
- Organitza: Centre Cívic Sant Martí de Provençals-Asodación de Ayuda a la Mujer 'La
Pizarra de Raimunda' Observccions: 6Q Planta
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.:. CONVERSA AMB RUTH VILAR: RETRANSMISSORA DELS PARTITS DEL
'FUTBOL CLUB BARCELONA'
Data d'inici 16/06/2008
Dafa fi: 16/06/2008
Entrcdc: Lliure
Lloc: Don-noI Prisma Cultural. Rbla Catalunya; 101 2n 20• 08008 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 17:00 h

E-maí!: ínfo@don-na.com
Web: http://www.don-na.com
Observccions:
- De to+esles retransmissions radiofòniques esportives, la de més alta audiència és lo

.

de Joaquim MO.. PuyaL El seu equip destaca per ser original i eficient i també per tenir
al seo costat immediat a Ruth Vilar. Enèrgica i preparada, ens dóna informcció dels
onze seleccioncts í de tot el que succeeix en el camp. Hem demanat a Ruth Vi lar que
ens parli de com es fa una retrcnsmissié de partit í com viu lo seva experiència de

dona; en una empresa marcada especiclment per homes.
- Organitza: Don-na, Prisma Cuhural

.:. XERRADA 'LES AVANTGUARDES. SURREALISME I REVOLUCIÓ· FERRAN

AISA_ HISTORIADOR I DINS EL CICLE 'VINE A FER UN CAFÈ AMB. _. •

Data di inici 17/06/2008
Data fi: 17/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemoison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h

'

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

Obser-vacions:
- Organitza: Espai Francesca Bennemcison-Bibliotecc Francesca Bonnemcison

.:. XERRADA 'LAS MUJER SERENA· RAYDA GUZMÁN, ESCRIPTORA I DINS

EL CICLE 'VINE A FER UN CAFÈ AMB ... f·

.

Doto d'inici 18/06/2008
Data fi: 18/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bcnnemcison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
E-mail: b..barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360

Observccions:
- Organitza: Espai Francesca Bonnemcison-Bibliotecc Francesca Bonnemaison
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.:. CONFERÈNCIA - COL-LOQUI *VIOLÈNCIA DE GÈNERE' A CÀRREC DE
NANI BELTRAN
Data d' iniei 19/06/2008
Data fi: 19/06/2q08
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Can CasteUó. C Cast�lló, 1*7. 08021 BARCELONA
Horaris: dijous de 18:30 h a 20:30 h

Telèfon d'inscripcions: 932090907
Observccions:
- Noni Beltran és advocada.
- Es prega confirmcció al telèfon indicat.
- Organitza: Associació Catalana d' Empresàries i Executives

.:. XERRADA COL· LOQUI 'WOMEN AGAINST VIOLENCE' (DONES CONTRA
LA VIOLÈNCIA)
Data d'inici 20/06/2008
Data fi: 20/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Casar d' Associacions Juvenils de Barcelona. C Ausiàs Marc, 60 bxs. 08010

BARCELONA
Hcrorts: divendres a les 22:00 h

Web: http://www.casafbch.cat
Telèfon: 901 515 253
Observccicns:
- AI voltant del projecte amb fes seves impulsores. Projecció del documental

"Forqct+en Scennesl(, realitzat en coHaboració de les dues entitats.
- Organitza: Nazarlona j Women Against Violence .

•:.. XERRADA l RECITAL 'lES AMIGUES QUE ENS ,ESTIMEN, LES
AMIGUES QUE ESTIMEM, BENEDETTQUIVOCOS', A CÀRREC DE 'BIDÓ
TEATR'
Data d' inici 22/06/2008

,Data fi: 22/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Ateneu Popular Nou Barris. C Portlligat, 11-15_ 08042 BARCELONA
Horaris: dijous a les 20:30 h
Web: www.ateneu9b.net

Observccions:
- Panoràmica

•

Hoy por hoy' i recital poètic en torn a Mario Benedetti (Paso de los

Toros-Uruguay, 1920) Literat i poeta de la llengua castellana en els seus f1\agnífícs i

gairebé monogenari:s missatges genials.
- A càrrec de Bidó Teatr, (Fina CañeHas, Elena Matheu, Raquel Naval, Ewa Píñerc,
Laura Seguí i Lluïs Gonzalez).
� Direcció artística: Manel Ladrón.
- A rencié: AI vestíbul del Tectre de rAteneu de 9 Barris.
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·:. CAFÈ-TERTÚLIA 'JO TINC 11 ANYS I TU ... DONES MADURES I

DONES PETITES' DINS EL CICLE 'UN DEBAT AMB AROMA·

Data d'inici 23/06/2008
Data fi: 23/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: ASociación de Ayuda a lc Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant

Martí de Provençals. e Selva de Mar, 2\15 06. 08020 BARCELONA

Horaris: dilluns de 17:00 h a 19:00 hAuia 602.

E-mail�lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 933 084066 Telèfon: 636 741 416

Observacions:
- Responsable: Mercedes Gómez.
- Organitza: Centre Cívic Sant Martf de Provençcls-Asocicción de Ayuda a la Mujer 'La
Pizarra de Raimunda'

.:. XERRADA 'L'AMPLA MAR DELS SARGASSOS DE JEAN RHYS'

LfESCRIPTOR PERE GUIXÀ 'COMENTA EL CLÀSSIC I DINS EL CICLE
'VINE A FER UN CAFÈ AMB ... '

Data d'inici 25/06/2008
Data fi: 25/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemciscn. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h

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

Observccions:
- Organitza: Espai Francesca Bonnemcison-Biblio'tecc Francesca Bonnemaison

.:. CAFÈ-TERTÚLIA· 'ASSEMBLEA GENERAL PER A LA RENOVACIÓ DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE L'ENTITAT. BERENAR AMB LES PIZARRAS,
ACOMIADAMENT l DESCANS FINS DESPRÉS DE L'ESTIU' DINS EL

CICLE tUN DEBAT AMB AROMA'
Data d'inici 30/06/2008
Data fi: 30/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Asociación de Ayuda a la. Mujer 'La Pizarra de Rcimundc'. Centre Cívic Sant

Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA

Horaris: dmuns de 17;00 h a 19:00 hAuia 602.

E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 933084066 Telèfon: 636741416
Observacions:
- Responscble: Asociación lc Pizarra de Rcimundc .

.

- Organitza: Centre Cívic Sant Martí de Provençcls-Asociccién de Ayuda a lo Mujer 'Lei
Pizarra de Raimunda'
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.:. PRESENTACIÓ DEL LUBRE 'EL MONESTIR PROSCRIT' DE MARIA

CARME ROCA
Data d'inici 30/06/2008

Data fí: 30/06/2008
Entrada: Lli ure

Lloc: Don-no, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA

Horaris: dilluns a les 18:00 h

E-mail: info@don-na.com
Web: http://www.don-na.cotn
Observacions:
_ AI principi del segre XI, una noia arriba al monestir de Sant Joan de Ripoll (avui dia
conegut com a Sant Joan de les Abadesses). Vol fer-se monja per fugir d'un matrimoni

imposat. D' altra banda, el cavaller que estima aquesta noia és a Còrdova lluitant al

costat del compte Ramon Borrell l i altres dignataris catalans.
_. L' escriptora Maria Carme Roca ens presentarà el llibre

-'El monestir. prcscrit '. el setè més venut per Sant Jordi. Si algú l'ha llegit
aprofitarem per fer una tertúlia literària.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural

.:. CONFERÈNCIA MUSICAL A CÀRREC DE SIGRID HAAS

Data d'inici 03/07/2008
Data fi: 03/07/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2a• 08008 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:00 h

E-mail: info@don-na:com
Web: http://www.don-na.eom
Observacions:

-'¡Oh Carmen! ¡Mi Carmen adorada!', Amb aquestes paraules de 'Don José' acaba

l'Òpera 'Carmen', una obra plena de màgia i força i una de les més interpretades en els

escenaris de tot el'món operístic. La sessió : conferència musical anirà a càrrec de

Sigrid Haas, mezzosoprano.
- Organitza: Don-nat Prisma Cultural

.:. TERTÚUA UTER�RIA A CÀRREC DE LUISA FORTES
Data d'inici 05/0712008

Data fi; 05/0712008
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA

Horaris/Preus: últim dissabte de mes o les 18 h 2e.

E-maí I: Ilibreriaproleg@llibreríaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones
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.:. PROJECTE • ACOLUR 4' : TALLERS DE CIUTADANIA BÀSICA' ,

Data d'inici 01/02/2008
Data fi: durant tot l'any.
Entrada: Lliure
l.loc: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina. e València, iT3
lr la. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres i dijous de 09:00 h a 14:00 h Quinzenal.
E-mail: sido@adsjf.es
Web: www.acisjf.es
Telèfon: 932 155 626
Observccions:
- Adreçat a: Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: Integrar a les dones immigrants a la cultura d'acollida.
- Continguts:

- Pla individual de treball
- Taller d'orientació laboral
- Toller de ccmunicccié
- Cuina bàsica i neteja
- Serveis de proximitat
- Manteniment de lc llar
- Assessorament jurídic.

- Organitza: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina .

•:. TALLER DOCUMENTAL 'NARRATIVES AUDIOVISUALS DE GÈNERE' I

DINS LA 16A MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES DE

BARCELONA
Data d'inici 04/06/2008
Data fi:. 06/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Centre de Cultura I de les Dones Francesca Bcnnemcison - Espai Francesca

Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres, dijous idivendres de 10:00 h .c 14:00 h /60 e

Safa TaBers (20. planta)
E-moti lnscripcicns : administrado@bonnemaison-ccd.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon d'inscripcions: 932 684 218 Centre Cultura de Dones FB

Observacions:
- Taller de contingut teòric i pràctic centrar en I' elaboració de narratives de 'gènere a

partir de' ranàlisi d'obres de Sally Gutiérrez i d'altres documentalistes/artistes.
- Es visionaran documentals i assajs visuals i es plantejaran discussions formals i

teòriques, Per-tint d'aquesta temàtica i concebent-lo com un procés artístict hi haurà

temps perquè cada participant present-í un projecte crectiu/documentcl que pugui ser

desenvolupat en un futur.
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- Curs dirigit a totes aquelles dónes ínter-esscdes en el cinema documental les

instcl-lccíons multimèdia.
- Durada: 12 h (3 sessions). Màxim 20 alumnes.
- També es projecta el seu film 'Nazareno neqrc' el dijous 12 de junyo les 19h a la

Filmoteca de Catalunya.
- Organitza: Drac Màgic - Cooperatíva Promotora de Mitjans Audiovisucls-Vldeo tecc
de dones

.:. LUÇÓ DE CINEMA 'EL CINEMA COM A ESCRIPTURA TRANSCULTURAL'

I DINS LA '16A MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES DE
BARCELONA'
Data d'inici 10/06/2008
Data fi: 10/06/2008

Entrada: Lliure
Lloc: PI Virreina
Horaris: dimarts a les 19:30 h

E-mai{: mostra@dracmagic.cat.
Web: http://.mostra.dracmagic.cat

.
Observccions:
- Lliçó de cinema impartida per Gaelle Vu.
- A continuccié es projectarà el film 'Lo maison de Mariata' ..
- Organitza: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisucls-Videctecc
de dónes

.:. CURS 'HABILITATS EMOCIONALS PER A LA POLÍTICA LOCAL'
Data d'inici 11/06/2008

Data fi: 12/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home. Espai Francesca

Bonnemcíson. Sant Pere Més Baix; 7.08003 BARCELONA
Horaris: dimecres i dijous de 16:00 h a 20:00 h
E-mail: o.ppolitiquesidh@diba.cat
Telèfon: 934 049 095

,

Observacions:
- Reconèixer i gestionar les nostres pròpies emocions i les de lc resta, amb I' objectiu
d'augmentar els nivells d'eficàcia i influència en l'acció política.
- l"rasUadar la pràctica de Ja gestió emocional' a les accions quotidicnes dins I;àmbit de

la gestió pública.
- Creació de climes que afavoreixen lo gestió emocional dins de I' equip i en les

múltiples relacions polítiques.
- Practicar ajustaments de comportament que desenvolupen l' eficàcia relacional.
• Ana Rubí, llicenciada en Psicològic, especialista en coa.chíng i en desenvolupament
organitzatiu i directiu.
� Curs adreçat a responsables polítiques locals en matèria d' tguattat de gènere.
- Places limitades.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Escola Professional de la Dona



.:. CURS DE FORMACIÓ PER A INSERIDORES LABORALS (5A EDICIÓ)
Data d' inid 14/06/2008
Data fi: 14/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: FundcciéPrivcdc ARED. e Zamora, 103*105 Bxs. 08018 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte de 09:45 ha 13:30 h /44 e

E-mail inscripcions : xviHarejo@fundacioared.org
Fax d'inscripcions: 934851507
Observcctons:
- Objectius:

- Proporcionar unE;s eines metodològiques per facilitar lc incorporació plena i

autònoma al mercat de treball de persones en situació de rise d' exclusió social.
- Afavorir el treball en Xarxa i conèixer experiències d'èxit en l'àmbit de la

inserció laborat i lc inrermediccié empresarial.
- Destinatàries :

- Professionals de l'àmbit de lc inserció laborar precedents de les cdmmtstrccions

públiques i d' entitats privades (ens locals i organismes dependents, associacions,
fundccions. empreses d'inserció. centres especials de treball. etc.)
- Voluntàries amb motivccié i/o experiència en I' àmbit de lc inserció laboral.
- Estudiants de I'àmbit social que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de lo inserció

laboral.
.

- Continguts:
-1. Breu descripcié del mercat de treball.actual.

-2. Breu descripció i característiques dels col-lectius objecte di írrtervencié.

-3. Les polítiques d' ocupació actuals.
-4. Metodologies per a inseridors/es laborals.
-5. L' outplacement,
-6. La prospeccié d'empreses.
-7. An�Hsis de casos i propostes de treball. Metodologia: El curs es dividirà en

dues por-ts: una teêricc on s
j

impartiran uns coneixements sobre la matèria ¡ un

altre on es prioritzarà el treball en grup, l'intercanvi d' experiències i la resolució

de casos.

- Docents:
- Xavier Vlllerejo. Llicenciat en pedagogia i diplomat en educació social. Responsable de

programes i qualitat de la Fundació Ared.·
- Carme Ginesta. Llicenciada en psicologia. Inseridora laboral i prospectora taboral de

fa Fundació Ared j de Saltat Empresa d' inserció.
- Es lliurarà un diploma d'aprofitament i assistència. L

I

entitat es reserva el dret

d'cnul-lcr el curs en cas de força mejor (es comunicarà oportunament Q les persones
inscrites ).
- Or9a�itza: fundaèió Privada ARED.
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.:. 'TALLER DE SEXUALITAT PER A DONES CONTACTO CON TACTO' A

CÀRREC DE NÚRIA ssrrrx
Data d'inici 14/06/2008
Data fi: 14/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Batx. 08002 BARCELONA

Horaris/Preus: dissabte d
t

11:00 h a 14:00 h i de 16 :00 a 20:00 h I 75 e Places

limitades.
E-mail: Ilibreriaproleg@llíbreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425

Observadons:
- Lo sexualitat és tot anò que té a veure amb el gaudir, amb el plaer i també amb el

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

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

vivim la sexualítat, la pròpia i personal i també la compartida, lo comuna. Conèixer quins
desitjos lo mantenen viva, bategant. I també quines creences lc conformen i quines
pors la cohibeixen.
- Organitza: Associccié Cultural de Dones Hildegarda

.:. TALLER-VISITA ·LES DONES r LA CIUTAT DE BARCELONA. CONEIX
CIUTAT VELLA AMB ULLS DE DONA A TRAVÉS DELS SEGLES'
Data d'inici 28/06/2008
Data fi; 28/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris/Preus: dissabte a les 11:00 h / 3 e Sala de trobada (Zcplentc)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218 Centre de Cultura
Telèfon de reserves: 932 684 218

Observcciens:
- Volem recórrer fa ciutat de Barcelona amb la mirada de les dónes. La nostra història

enles diferents èpoques, ens proposa itinercris, visites i passejades que podem fer

plegades i que complementcrcn el coneixement del pas de les dónes per la ciutat.
- Abans de sortir al carrer I

hi haurà una expliccció- prèvia al Centre de Cultura de

Dones Francesca Bonnemaison.
- Qui era GaHa Placídia?
- Per què existeix el carrer de les s�goleres?
- On es troba?

- Des de l'ccupocié romana de lc ciutat, ta creació de la ciutat for+ificcdc i les seves

diferents ampliacions t convís interns, podrem conèixer qui eren i què feien les dones

de Barcelona en eis diferents moments històrics que ha viscut lc ciutat.
- Disseny del taller i de l'Itinercr]: Isabel Segura, historiadora especialitzada en

I' èrnbit de la dona.
- Expliccclons i visita a càrrec de Mònica Díaz von der Fecht.
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- Per a concertar les visites trucar al 93 268 42 18, Horari'd'atenció: de dilluns a

divendres de 10 a 14h ¡ de 16 a 20h.
- Organitzo: Centre de Cultura de Dones francesca Bcrmemoison .

.:. TALLER INTENSIU 'DE LA LLIBERTAT r DE L'AMOR' A CURA DE
CARME BOÓ FERNÁNbEZ DE CASTRO r DE NÚRIA BEInA
Data'd'inici 28/06/2008
Data fi: 28/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horcr-is/Preus: dissabte d '11:00 h a 14�30 h i de 16:30 a 20:00 h / 80 e Es donarà

dossier amb material.
E-mail: Ifibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observccions:
- "Libertad es el único nombre que me da la emoción de lo infinito, como el mar y el

desier-to". Lie Cigarini. 'Libertad relacional'. Duoda revista d'estudis feministes. (26)
2004 .

.. Té l'aspiració de ser un espai de trobada, amb i per a nosaltres mateixes, en el qual
compart-ir i recrear el sentit que aquestes paraules 'grans' tenen.
• A partir de les experiències pròpies, lc trajectòria vital, els encontres i

desencontres pels quals transitem, indagarem al, voltant del simbòlic que aquestes
paraules, amor i llibertat, contenen, Paraules que I quctidicncment, no sempre
concorden amb la nostra afectivitat i intimitct.
- Estimar en llibertat •.. Ser lliures per estimar ... Llíber-ret pleno d'amor ... Amor delitós
de llibertat ...
- Si, per separat. aquestes experiències humanes ens poden resultar complexes, quan
se'ns presenten unides, encara ho són més, ja que el que' contenen és molt gran.

,

- Des del desig d'una trobada lliure ¡ amorosa, us proposem aquest punt de per-tide per
a escoltar allò entranyable que. cadascuna de nosaltres, habita.
- IIDeJar de ser el otro, no poseerlo en nada, contemplarlo como una presencia
irreductible, saborearlo en tanto bien inapropiable, verlo, escucharlo, tocarlo sabiendo

que lo que percibo no es mío. Experimentado por mf, sigue sin embargo' siendo otro,

jamás reducido a un objeto a a un instrumento. Es percibido sin que nadie renuncie a si,
salvo como abandono a la _protección del otro. Casi ninguna huella de exter-ioridad
subsiste en esa distr-ibución, aparte de una memoria fiel y, tal vez, una clionzc". Luce

Irigaray. 'Ser dos'. Paidós. Barcelona, 1998.
- uEnsefiar la libert�d, sí estas palabras indican algo posible y practicable, quier-edectr
hacer de manera que el enseñar sea una experiencic de libertad." Luisa Murara.

¡Enseñar la líber-fed'. Duodo revista d'estudis feministes. (26) 2004
- Organitza: Associació Cuftural de Dones Hildegarda
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.:. TALLERS 'DONES I MOBBING'
Data d'inici 30/06/2008
Data fi: 07/07/2008
Entrada: Consulteu amb el Centre
Lloc: Can Jordana. Ebre¡ 27. 08830 SANT BOr LLOBREGAT
Horaris de 17:00 h a 18:30 h

Telèfon: 936 351 200

Observccions:
- Els tallers es desenvoluparan er dilluns 30 de juny i 7 de juliol.
- Inscripcicns a partir del 27 de maig .

•:. CURS 'CAP A tA IGUALTAT DE GÈNERE DES DELS DRETS DE LA

INFÀNCIA r L'ADOLESCÈNCIA' ; DINS ELS JUUOLS 2008
Data d'inici 07/07/2008
Data fi: 11/07/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Universitat de Barcelona. G.V. Corts Catalanes, 0585. 08007 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 16:00 h a 20:30 h / 155 e. fins al 13 juny;
185 e a partir del14 juny. Descompte per als col-lectius amb descompte.
Web inscripcions: http://www.ub.es/juliols
Observacions:
- Coordina: Isaac RavetHat Bcllesté,' professor associat de Dret Civil de la Universitat

de Barcelona.
- Per garantir el principi d'igualtat de gènere, els drets humans de les persones

menors d' edat requereixen avui en dia un tractament especific per a les nenes i les

adolescents. Encara ara, la normativa internacional vigent i els plans i els programes
[ocels dels sistemes sociols i democrètics de dret presenten fenòmens i situccions que
no prenen en ccnsiderccié aquesta igualtat necessària entre homes i dones. i que Ja des

de lc infantesa perpetuen desigualtats i situacions discriminatòries i sexistes. La

defensa dels drets d'aquestes nenes i adolescents requereix, doncs¡ la participació
activa de persones que des d' una perspectiva transversal í multidisciplinària
s'tmpliquin' en l' objectiu de transformar i eradicar les desigualtats existents des de la

primera etapa de la vida i aquest curs vol contr-ibuir a aquest objectiu. D'una banda,
posarà en relleu les mancances legislatives que permeten I' aparició de desigualtats de

gènere, i de "altra, presentarà propostes per evrtcr-Ies i per avançar, aixe en lo

construcció d' una ciutadania en igualtat des de I' etapa de la infantesa ..

- Organitza: Universitct de Barcelona

.•:. CURS 'COEDUCACIÓ: REPLANTEJAMENT DE CONCEPTES. REFLEXIONS

l PROPOSTES I

Data d'inici 07/07/2008
Data fi: 11/07/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat, Av. Drassanes, 3. 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: De diUuns a divendres de 09:00 h a 12:00 h / 65 e - 15 h en 5

sessions.

Web inscripcions: http://www.rosasensat.org

27



Observccions.
- Prof.: Adelrno Escondell, Mercè Otero, Anna PtguHlem.
- Trcctcrem els conceptes bàsics de lo coeducadó ¡ fccürrcr-em recursos.

Els sabers femenins, la conciliccié del temps i del treball a casa i fora de casa, lo

convivència a I' escolo.observccié/mdíccdor-s: interoccié escotar, fcmilicr i al carrer.

Es presentaran experiències di infantil, primària i secundària. Detecció i pr-evenció de

la violència de gènere.
- Ref. 84102094. Inscripctcns via web o personalment a l' Associació de dilluns a

divendres de 10 a 14h i de 16 a 20h.
- Forma de pagament:- Mitjançant transferència bancària a La Caixa al cic de
rAssecíccié de Mestres Rosa Sensat numo 2100 1358 19 0200151321 amb nom i

cognoms de lc persona matriculada.
- Amb targeta de crèdit.
- Per Servicaixa.
- Organitza: Assocíació de Mestres Rosa Sensat

.:. CURS elA VEU [)E LES DONES A LES DIFERENTS REUGIONS •

Data d'inici 14/07/2008
Data fi: 18/07/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Citi lab-Cornellà. PI Can Suris s/n. CORNELLA LLOBREGAT
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09:00 h a 13:30 h / A partir del 14 juny: 185
e. per 20h i 260 e per 30h. / Fins el 13 de juny: 155 e per 20h i 215 e per 30h ..

Consulteu.descomptes amb lc UB.

E .. moil: estiudones@ub.ediJ
Web inscrtpcicns: http://www.ub.edu/estiudones
Telèfon: 934 020 202

Observacions:
- Coordina: M. Àngels CoscuUuela, prcfessorc del curs de Teologia Feminista a lo

Facultat de Filosofia de la UB ¡ membre del Col·lectiu de dónes en l'Església.
- Contingut: Déu es sexista>

- La veu de les donés en les religions resta silenciós i amagat sota el predominí masculí,
que s'ha autoprodamat mitjancer entre el diví i la humanitat. Aquest curs té per
objectiu fer conèixer les noves opor-tccions de la teologia feminista en les religions,
que superen la parcialitat i l' absència del femení en un discurs sobre Déu. És necesscri
ampliar i descobrir valors, missatges i símbols nous alliberadors per tots els éssers

humans, i que les dones tr-enquin el silenci i puguin fer públic el seu propi discurs.
- Organitza: UB .

•:. CURS 'LES DONES r LA CULTURA: ABSÈNCIES I DISTORSIONS·
Data d'inici 14/07/2008
Data fi.: 18/07/2008
Entrada: Pagament

.

Lloc: Citilab-CorneUà. PI Can Suris s/n. CORNELLA LLOBREGAT,
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09:00 h a 13:30 h I A partir del 14 juny: 185
e. per 20h i 260 e per 30h. / Fins el13 de juny: 155 e per 2,Oh i 215 e per 30h.

Consulteu descomptes amb la UB.
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E-mail: estiudones@ub.edu
Web inscr-ipcions: http://www.ub.edu/estiudones
Telèfon: 934020 202

Obser-vccions:
- Coordina: Marina Subirats, catedràtíca emèrita de Sociolcçic.

- Contingut: La tradició cultural masclista ha atorgat, històricament, diferents
rols a homes i dónes. i aquestes darreres han quedat arraconades a la vida privada i

domèstica. Els estereotips creats ¡ reforçats al llarg dels anys han esdevingut, així,
grans obstades culturals de cara a difondre lc veu d' algunes dones referents en la
història i la cultura de cada país; i la seva obra o el seu pensament han quedat relegats
i ocults. Aquest curs té per objectiu denunciar les absències de les dones en la història
i analitzar les mancances de presència i veu de les dónes en diversos àmbits culturals
de les societats occidentals actuals, fent-se ressò dels ester-eotips de gènere encara

vigents i fent èmfasi en la necessitct d'una educació orientada a salvar les

desigualtats entre homes .¡ dones que encara perviuen.
- Organitza: UB .

•:. CURS 'LES DONES l LES FILOSOFIES'
Data d'inici 14/07/2008
Data fi: 18/0712008
Entrada: Pagament
Lloc: Citilab-Cornellà. PI Can Suris sin. CORNELLA LLOBREGAT
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09:00 h a 13:,30 h / A partir del14 Juny: 185
e. per 20h i 260 e per 30h. / Fins el 13 de juny: 155 e per 20h i 215 e per 30h.
Consulteu descomptes amb la UB.

E-mail: estiudones@ub.edu
Web inscr-ipcions: http://www.ub.edu/estiudones
Telèfon: 934 020 202

Observccions:
- Coordina: Anna Masó, doctora en Filosofia, autora de l'exposició «Les Dones í les
filoscfies» ¡ autores i prcfessorc del curs «Les Dones i les filosofies» de la Diputació
de Barcelona.
Conxa Llinès, catedràtica de filosofia de l'Institut Mercè Rodoreda de I' Hospitalet de
Uobregat I autora de I' exposició «Les Dones i les filcsofiess i autora j professorc del
curs «Les Dones i les filosofies» de lo Diputocié de Barcelona.

- Contingut: La filosofia, des de l'antiguitat grega fins a l'època contemporània,
ha estat representada pel sexe masculí, el qual, durant segles, s'ha reservat per a si

mateix el saber i el poder, en tots els òrrrbits de fa vida social; política i acadèmica.
Però en totes les èpoques hi ha hagut dónes que han fet sentir kisevo veu j que han

deixat escrits expressant un cltre pensament, una altra opinió, una altra manera

d' entendre el món. Aquestes filòsofes; científiques j artistes han estat oblidades, per
atzar o per voluntat expressa d'aquells que s'havien arrogat el poder de decidir.

Afortunadament, dónes d' acció -anònimes i cèlebres- van anar guanyant espets de
llibertat per a totes les dories de lc seva època í del futur, que és el nostre present.
Aquest curs té per objectiu difondre les cpor-tccions de" les dónes en l'àmbit de la

filosofia, fent èmfasi tant en la diversitat de dónes filòsofes com en lc pluralitat de
perspectives filosòfiques, i ho farà sota el guiatge de pr-ofessores especiclistes en

aquest tema.
- Organitza: VB.
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·:. CURS 'POLÍTIQUES DE GÈNEREt
Data d'inici 14/0712008

Data fi: 18/07/2008

Entrada: Pagament
Lloc: Citilab-Corneflà. PI Can Suris s/n. CORNELLA LLOBREGAT
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09:00 h a 13:30 h / A partir del 14 juny: 185
e. per 20h i 260 e per 30h. / Fins el 13 de juny: 155 e per 20h i 215 e per 30h.

Consulteu descomptes amb la UB.

E-mail: estiudones@ub.edu
Web inscr-ipcions: http://www.ub.edu/estiudones
Telèfon: 934 020 202

Observacions:
- Coordina: Margarita Artal, experta en polítiques de gènere.

- �ontjngut: Tot i les polítiques d
I

equiparació de les dones amb els homes en

I' àmbit públic, la majoria de societats occidentals estan encara lluny d
I assolir la

j9�altat real. El sempre complex nexe entre dona i poder és encara ara un aspecte a

resoldre en aquestes societats ,i molts cops la dona queda relegada de Hoes d' alta

representació política, econòmica t social.
- Aquest curs vel ser una reflexió sobre les relacions entre dona i poder des d'una

òptica de gènere i mulridisciplinèrtc, i ho farà analitzant la presència i el paper de lo

dona en els àmbits de la política, del treball i del lideratge} complementat amb I' estudi

del tractament que rep la dona des de I' àmbit jurídic. Per fer-ho comptarà, amb

professorat i amb el testimoni de dones que dedicades professionalment a I'cctivitct
política, han arribat a ocupar Hacs de responsabilitat en la vida pública .

•:. mNERARIS EN EL SECTOR DE SERVEIS ,A LES EMPRESES, COMERÇ,
HOSTELERIA I CONSTRUCCIÓ; DINS EL PROGRAMA D'OCUPACIÓ r

INCLUSIÓ DE BARCELONA ACTIVA: tLA CLAU DEL TEU FUTUR

PROFESSIONAL •

Data d' inici 01/10/2008

Data fi: 20/12/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Barcelona Activa S.A., S.P.M. C Perú, 52. 08018 BARCELONA

E·moil: barcelonactiva@barcelonactiva.es
Web: http://www.barcelonactiva.es
Observacions:
- Atenció: Confirmeu horaris i dates amb els Centres.
- Serveís a les Empreses:

- Experta en neteja d'immobles: 100 h teoria i 40 h pràctiques.
- Vigilància i atenció a pàrkings urbans: 100 h teoria iAC h pràctiques.
- Inforrnccié al dient/a o telemàrqueting: 120 h teoria i 80 h pràctiques.
- Serveis a les persones:
- Directora de Lleure Infantil: 170 h teoria i 175 h pràctiques.
- Directora de residències de gent gran: 200 h teoria i 50 h pràctiques .

• MonitorIa de menjador: 150 h teoria ¡50 h pràctiques.
- Monitor/a de lleure infantil: 150 h teoria i 50 h pràctiques. .

- Atenció: Els I'tinereris del sector Serveis a les Persones estan dirigits a persones:
- En situació d'atur.
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- Sí són estrangeres: amb permís de residència o treball.
- Comerç i Hostelería

- Ajudanta de cuina: 100 h teoria·¡ 40 h pràctiques.
- Cambrera de pisos: 250 h teoria i 80 h pràctiques.
- Dependenta de carnisseria: 170 h teoria i 80 h pràctiques.
- Dependentc de peixateria: 170 h teoria i 80 h pràctiques.
- Repcstcdoro de supermer-cat: 170 h teoria í 80 h pràctiques.

- Construcció
- Fustera d' estructures de metall lleugeres: 225 h teoria i 80 h pràctiques.
- Instal-ladora d' estructures de metcll lleuqer-es: 225 h teoria i 80 h pràctiques.
- Auxiliar d'instaHadora d'aigua: 215 h teoria í 80 h pràctiques.
- Auxiliar d'mstcl-lcdorc d'edificis: 205 h teoria i 80 h pràctiques.
- Auxiliar d'instcl-lodcro d'aire condicionat: 205 h teori� i 80 h pràctiques.

- Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i
I

Ministerio de Administrcciones

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

•:. ESPECTACLE DE DANSA-TEATRE 'RAIZES DE DONA'
Data d'inici 01106/2008
Data fi: 01106/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Centre Cultural lo Fcrinerc del Clot. G.V. Corts Catalanes, 837 bxs. 08018

BARCELONA.
Horaris/Preus: diumenge a les 19:00 h / 6 e

Web: http://www-farinera.org
Telèfon de reserves: 932 918 080

Observacions:
- Primer espectacle de dansa-teatre de la companyia! Donodenzc' .

- La hísfòria es centra a la vida d'uno plantació de canya de sucre al Brasil. Podria
haver estat situada a Cuba. Jamaica, Carib ... però pel lligam especial que tenen els

membres de lo companyia amb aquest país no podia haver estat a un altre lloc.
- Han creat per tots vosaltres uns personatges: Senenga, Akué, Mae, Chica ... Dones
fortes que lluiten contra el seu destí i que no volen perdre la seva identitat africana ....
- Una història que no deixarà indiferent a nlngú i que ens farà recordar que 400 anys
d' esclavitud no s' haurien d'oblidar mai.
- Organitza: Centre Cultural la Farinera del Clot .

•:. CONCERT, •MARIANNE
EXPERIENCE' DINS:

FEMENINES'
Data d'inici 02/06/2008
Data fi: 02/06/2006
Entrada: Pagament
Lloc: Peleu de la Música Catalana. C Sant Francesc de Paula, 2. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 21;30 h / 15 a 58 e

FAITHFULL: .
fSONGS OF INNOCENCE &

·ÚNIQUES. FESTIVAL DE· GRANS VEUS

Web: wwwJestivalunicas.com
Observacions:
- L'art, la majorra dels cosos, sorgeix del dolor. de la ferida, del torment. En moltes
ocasions las grans intèrprets femenines en quasi tots els gèneres, el soul, el jazz, la

Ifrica o el rock, s'han construït sobre et dolor, I'enfermetat o ta destruccié. Desde
Billie Holliday o Bessie Smith passant per Tina Turner o por Amy Winehouse en

l'actualitat, una llarga llista d'excepcionals artistes han omplert les pàgines de la
l'niUor història de lc música. La història no estaria completa sense una de fas artistes

més excel-tents de totes les èpoques: Marianne Fcithfull.
- Va ser llegenda del rock del Londres dels anys '60. Bob Dylan li ve concebre el

sobrenom de 'la grande dome I. Va ser la musa de cuir negre de 'Lc chica de la

motocicleta' del director de cine Jack Cardiff.
- La bello i serena compositorc exper-imente amb nous sons passant del blues al jaZz
sense oblidar-se del seu rock inicial.
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- Hem hagut d' esperar que guanyés amb al lluita contra el càncer per a poder tenir el

privilegi i el .plaer de comptar amb lo seva presència com Q Intr-oducció d' aquest
festival. El repertori que ens ofereix en el seu espectacle inclou des de alguna canó de
'Come and stay with me' -el disc encara sense publicar- fins a 'Crazy Love.' I passant
per alguns temes clàssics coma 'Sallad of Lucy Jordan' e l'excel-lent 'broken english' i

cançons inèdites com 'Spike driver blues'.
- Formació musical:

'

-Marianne FAITHFULL, veu.

-Barry REYNOLDS, guitarra i veu.

-Doniel MINTSERIS, piano, teclats i veu.

-Toe CANG
I sote, percussió j veu.

- Organitza: Unicos Concert
- CoHcboro: club TR3SC, Televisió de Catalunya - TV3¡ M-SO Ràdio Sèrie Oro *Cadena

Ser, Institut de Cultura de Barcelona, Diari La Vanguardia.
- Patrocina: Grup Codorniu .

•:. DOCUMENTALS SOBRE LA VIOLÈNCIA FEMINICIDA A MÈXIC
Data d'inici 05/06/2008
Data fi: 11/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. C Còrsega, 299 entl. 08008 BARCELONA

Horaris: dijous 5 de juny a les 18;30 h i dimecres 11 de junyo les 19:00 h

E-mail: americat@ame.ricat.net
Web: www.americat.net

Telèfon: 932 380 661

Observocions:
- 5juny:

-

I

Bajo Juárez. La ciudad devorand a sus hijas'. Mèxic 2007. Alejandra Sánchez

Orozco i José Antonio Cordero.
Millor documental al Festival de San Diego; Menció del Jurat al Festival de

MoreHa; seleccionct al Festival Sundance 2007.
- 'Los demonios del Edén'. Mèxic 2007). Alejandra Islas, sobre la lluita de la

feminista i periodista Lydia Cacho.

Guardonada amb el Premi Casa Amèrica Catalunya a la Llibertat d' Expressió 2008.
-io juny:

- Isabel Vertcct: 'La dona en el paísatge de les fronteres Nord i Sud'.
- Organitza: Casa Amèrica Catalunya

.:. INAUGURACIÓ DE LA '16A MOSTRA INTERNACIONAL DE fILMS DE
bONES DE BARCELONA t

Data di inici 06/06/2008
Data fi: 06/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: PI Virreina de Gràcia. 08024 BARCELONA
Horaris: divendres a tes 22:30 h
E-mail: mostra@dracmagic.cat
Web: http://mostra.dracmagic.cat
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Observacions:
- Projecció: 'Vog'iamo anche le rose' (També volem les roses. Alina Maroni. 85 minuts,
vo italiana,
- La Mostro Internacional de films de Dones de Barcelona té per objectiu promoure el
cinema dirigit per dónes. visibilrtzont lc cultura audiovisual femenina, projectant
filmografies de realitzadores d'arreu del món i evidenciant la importància de la

contribució de les dones en el desenvolupament de la creació audiovisual.
- Per consultar el films aneu al web indicat de Drac Màgic.
- La Mostra se celebrarà a diferents llocs: Filmoteca de Catalunya, Espai Francesca
Bonrremcison ,'Centre de Cultura de res Dones Francesca Bonnemaison.
- Organitza: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals-Videoteca
de dónes

.:. CONCERT 'RIMES: CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE'
Data d'inici 07/06/2008
Data fi: 07/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Movistar. C Pascual i Vila, 2. 08028 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 21:30 h / 10 e

Observacions:
- A la gal.o actuaran els següents artistes i grups: Ariana Puello. Dnoe. Shuga. Dlux.

Mefe. to Nutt. DJ Julian.
- Altaveu que busca sensibilitzar els més joves sobre la viclèncic de gènere a través
d'un disc, una gir'a de concerts i altres accions relacionades on participen. les artistes
més rellevants de Hip Hop. Les cançons del disc són inèdites i escrites especialment
per al projecte.
- El més important per a la eradicació de la violència de gènere és la prevencíé. per
això pensem que la formació entre els més joves és prlmordicl, perquè no es repeteixi
els errors del passat amb les noves generacions.
- Abans del concert es realitzaran al mateix recinte, tallers sobre violència de gènere
impartits per 'la Fundación Mujeres amb la col-lcborcció de les artistes pcr-ticiponts al

projecte. A partir de les seves cançons i cltres materials es treballarà amb el públic la

problemàtica de la violència de gèner.e.
- Es venen les entrades a: Hipermercat Carretour *La Maquinista i *Gfòries, Botiga
FNAC, Gong Discos *Consell de Cent t Tick Tack Ticket, S.A., Espai Movistar .

•:. LECTURA DE TEXTOS I POEMES l PROJECCIONS 'HOMENATGE A

ROSA VALLESPÍ'
Data d'iníci 07/06/2008
Data fí: 07/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

,

Horaris: dissabte eles 10:30 h Sala Gran (30 planta)
Telèfon: 932 684 218

Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observocions:

'

- Presentació a càrrec de Lluïsa Fortes.
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- Lectura de textos i poemes que es complementorcn amb projeccions de fotografíes i

vídeos de ta seva trajectòria com a feminista vinculada al Centre i a altres associacions

de dónes.
- Slatorgarà un torn d'mtervencions per a aquelles dónes que, voluntàriament, vulguin
expressar ¡ recordar els seus sentiments i reconeixements vers a la seva persona.
- Projecció que Mònica Díaz i Amada Santos han preparat per l' acte.
- Placa commemorctivc. Nomenament de Sala Rosa VaHespí a l' actual Sala Àgora.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemcíson-Centr-e de Cultura de les Dones Francesca

Bonnemeison

.:. CICLE 'ELS SO ORIGINAL: ORÍGENS l MEMÒRIAt: CONCERT 'lUX
FEMINAE. SET ROSTRES DE lA DONA A L'ANTIGA HESPÈRIA'j
A CÀRREC DE MONTSERRAT FIGUERAS
Data d'inici 09/06/2008
Data fi: 09/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Monestir de Santa Maria de Pedralbes. C Montevideo, 14. 08034 BARCELONA
Horcr+s/Preus: dilluns a les 20:30 h / a les 21:00 h Inici concert

25 e Comentaris sobre el concert. Entrada reduïda: 10 e (només a taquilla)- menors de

26 anys-- estudionts - jubilats- persones a l'atur. Abonaments: .. de 3 o més concerts:

lO/'0 .. de tots els concerts: 201'0

Web: www.auditort.org
Observacions:
- 'Lux Femince.' de Montserrat Figueras és un concert on, a partir de la música, es
presenta un retrat de la dona de l'època medieval i del Renaixement. Les peces tenen

per protagonistes dónes de l'àmbit cultural hispànic ja sigui de lc tradició cristiana,

jueva o musulmana, ¡ mostren les-diverses facetes del mite ric i profund de l'universal

femenl. Ja sigui com cutcres, com a motius d'inspiració o com a destinatàries, les
dónes poblen un ric' pctrimoni musical que Montserrat Figueras presenta aquí
acompanyada d'un ensemble de veus femenines i de músics amb instruments originals,
- Intèrprets: La Capella Reial de Catalunya i Lux Feminae Jordi Savall: direcció

Montserrat Figueras. Tina Agaardl Arianna Savall, Begoña Olovide i Laurence Bonncl:

veu. Andrew Lawrence-King: arpa creuada. Rolf Lislevond: vihuela de mà. briss El
Maloumi: Oud Begoña Olovide: psalter i Pierre Hamon: flauta. Fahmi Alqhai: víellc.
Friederike Heumann: vihuela d'arc baixa. Jordi Savall: rebab í vihueles d'arc soprano i

baixa. Marc Clos i Pedro Estevon: percussions.
- Obra: Cant de lc SibiHa (segle X)
- Es venen les entrades a Caixa'd·Estalvis de Catalunya *Oficina Principal-Telenfrada -

Venda d
I

Entrades. Museu d'Història de la Ciutat - Museu Monestir de Pedralbes.
L'Auditori de Barcelona. Des d'f hora abans de l'mici del concert a les taquilles, de dl

a ds de 12 a 21 h .
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.:. PROJECCIÓ 'bE DOCUMENTALS 'SIMONE DE BEAUVOIR. MEMÒRIA
VIVA' I DINS LA t 16A MOSTRA, INTERNACIONAL DE FILMS DE
DONES DE BARCELONA f

Data d'inicí 09/06/2008
Data fi: 11/0612008
Entrada: Lliure

Lloc: Espai francesca Bcnnemcison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: di lluns j dimecres a les 19:00 ni el 9 de juny í 11 de juny
Web: http://mostra.dracmogic.cat
E-mail: mostra@dracmagic.cat
Observccions:
- L'homenatge a Simone de Beauvoir a la Mostra inclou 5 dccumentcls de l'actualitat

del seu pensament en constatar la importèncic de lo seva aportació al moviment

feminista.
- Programa 1:

- 'Homage de Kate Millett à Simone de Becuvoir
'

(Homenatge de Kate Millett a

Simone de Beauvoir).
- 'Promenad i de gam las land' (Passeig al país de la vellesa).

- Programa 2:

-bcssíer
I

Simone de Beauvoir
I

- 'Pour mémoire
I

(Per memòria).
- A cent anys del seu naixement, Simone de Beauvoir continua present en la lluita de

les dones per la seva llibertat. El seu principaillegat ha estat lo defensa de la llibertat

com a. imperatiu moral i el compromís amb la realitat com a font de l'cccié política.
El seu pensament crític es construeix des d' una consciència radical dels límits que la

societat imposa a les dónes des d' una alteritat significada pel domini masculí. En

aquesta lluita contra l'clienccié de les dónes. Simone de Beauvoir afirma que la dona no

neix, es fa. Aquesta aHrmadó, formulada a 'El segon sexe', text fundador del

feminisme que va publicar el 1949, sintetitza la seva especial aportació al pensament
feminista.
- Contra tot determinisme, biològic o de qualsevol altra mena, la identitat de les dones

s'afirma com a obertura a les possibilrtcts de ser i d'actuar. Esdevenir dona no és

actualitzar una essència que ia determina com a tal. sinó obrir-se a un nou espai en què
la identitat és el resultat d'unc confrontació entre les limitccions i les pcssibilitc+s,
- Organitza: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals-Videoteca

de dones.:

.:. CONCERT 'HARtS ALEXIOU' , DINS: ÚNIQUES. FESTIVAL DE GRANS

VEUS FEMENINES
Data d'inici 10/06/2008

Data fi; 10/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Palau de lo Música Catalana. e Sant francesc de Paula, 2. 08003 BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts a les 21:30 h / 15 a 58e

Web: www.festivalunicas.com
Observacions:
- Haris

i
Alexíou, cantant t compositora y poeta grega, inicià lo seva carrera a principis

de los anys 70. En aquests anys d'intensa activitat artística Haris Alexíou ha editat
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més de 30 àlbums en els que canta als grans poetes grecs, les cançons tradicionals del
seu pafs i en els que també interpr-ete les seves pròpies composicions que ja shen
convertit en clàssics de la música tradicional grego.
- Es venen les entrades o Caixa d'Esrclvis de Catalunya *Oficina Principcl-Telentrada �

Palau de lc Música Catalana-Toquilles.
- Organitza: Unieas Concert
- Patrocinat per Grup Codorniu .

•:. CONCERT 'SINÉAD O'CONNOR: THEOLOGY'
FESTIVAL DE GRANS VEUS FEMENINES'·
Data d' inici 11/06/2008
Data fi: 11/0612008
Entrada: Pagament
Lloc: Palau de la Música Catalana. C Sant Francesc de Paula, 2. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres a les 21:30 h / 15 a 66 e

DINS ·ÚNIQUES.

Web: www-festivalunicas.com
Observccions:
- Compositora y cantant irlandesa transgressora e tnconforrmstc. Sinéad O'Connor,
després d' una dilatada cer-rere. ha aconseguit convertir-se en una de les personalitats
més influents dels temps moderns. En el curso de més de vint-i-cinc anys en lc creació

musical, ha destacat per la seva penetrant agudesa, la seva força interpretativa, el seu
rebuig als ester-eotips. el: seu desafiament permanent, el seu inconformísme, i ha
establert un nou model per a lo dona en la cultura de lo música popular.

- Sinéad O'CONNOR, veu ¡ guitarra.
- Steve COONEY I guitarra.

- Es venen les entrades a: Caixa d'Estalvis de Catalunya *Ofióna Principcl-Telentrada
- Palau de la Música Catalana-Taquilles
- Organitza: Unicas Concert
- Patrocina: Grup Codorniu

.:. TEATRE 'ESPECTRES' DE HENRIK IBSEN; SOTA LA DIRECCIÓ DE
MAGDA PUYO
Data d' inici 18/04/2008

Data fi: 22/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Teatre Romea. e Hospitcl, 51. 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: De dimarts a divendres a les. 21:00 h, dissabte a les 18:30 h i a les
22:00 i diumenge a les 18:30 h / 17 a 27e. Descomptes del 25/0:- Majors de 65 anys

Tarjeta Club Tr3sc Descomptes del 50 'o:" Menors de 14 anys
Observacions:
- Crítica feroç als valors de' la. societat burgesa. Els atacs contra ets valors de

I' església, la defensa de l'cmor lliure, el incest i la sífilis són alguns dels temes que

apareixen en l'obra Espectres; d'Henrik Ibsen. L'espectacle, que interpreten Emma
Vilarasau i Jordi Boixcderos, es pot veure al Teatre Romea sota lc direcció de Magda
Puyo.
- Tràducdó a càrrec de Feliu Formosa.
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.:. ESPECTACLE TEATRAL JANEM A FER UNA MUSA' DE Q-ARS TEATRE ¥

DINS L'EXPOSICIÓ aDONES. ELS CAMINS DE LA LUBERTAT'
Data d'inici 14/06/2008
Data fi: 05/07/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Museu d'Història de Cata1unya. Pl Pau Vila, 3 bxs. 08039 BARCELONA

Dates exactes: 14 de juny i 5 de juliol.
Horaris/Preus: a les 20:00 h / 5 e

Telèfon de reserves: 932 254 244

Observacions:
- Espectacle relacionat amb I'exposicié dedicada a les dones i a ta conquesta dels seus

drets a través del temps.
- Organitza: Institut Català de les Dones i Museu d' Història de Catalunya

.:. CLOENDA DE LA '16A MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES
DE BARCELONA'
Data d'inici 15/06/2008
Data fi: 15/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Boix, 7.08003 BARCELONA

Horaris: diumenge a les 21:30 h AI pati de la Bonnemaison.
Web: http://.mostra.dracmagic.cat
E-mail: mostra@dracmagic.cat
Observacions:
- Projecció de ta Secció de la Mostra: Panorama Documentals amb:
i

We Went to Wonderland' (Vam anar el País de les Meravelles) de Guo Xioolu, que es

projectarà a la cloenda com el divendres dia 13; 17.30h a la Filmoteca.

Relat del primer viatge a Europa dels pares de la realitzadora. Els comentar-is de

cadascun d'ells indiquen les diferències entre l'Est j l'Oest i es converteixen en un

miraU on poder valorar aspectes de lc nostra cultura que dificilment detectem pel fet
de formar-ne part. Les anotacions que el pare fa en un paper I per haver perdut la parla
després d'una operccié. responen a observccions de coses concretes i tangibles¡ però
les possibles explicacions als fets que .constata no són fàcils de formular. Què podem
dir del pensament que "0 Anglaterra els trens no respecten el temps de les persones' o

que 'les flors de la tomba de Marx estan mortes fa molts anys'. La more ens parla dels

parcs. de les ganes de tornar a casa i de Ja paciència que ha de tenir amb el seu marit,

que vol veure el món abans de morir. Amb sentit de I' humor i tendresa observem la

relació entre orient i occident a través de l' experiència immediata d' aquest matrimoni
xinès. que tracta de comprendre com viuen els eur.opeus i què volen.
- Organitza: DracMàgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals-Videoteca

de dónes
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·:. CONCERT 'ANI CHOYING DROLMA & SOR MARIE KEYROVZ' I bINS

túNIQUES. FESTIVAL DE GRANS VEUS FEMENINES·
Data d I

inici 16/06/2008

Data fi: 16/06/2008
Entrada: Pagam.ent
Lloc: palau de la Música Catalana. C Sant Francesc de Pauta, 2. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 21:30 h / 15 a 48e

Web: www.festivatunicas.com
Observccions:
- La dolorosa actualitat del Tibet i la repressió a ta que estan essent sotmeses les
seves veus més significatíves fa més imprescindible quemail.actuaciód.AniChoying
Drolma. Després de l'èxit que va obtenir en la passada edició d'ÚNIQUES, hem cregut
necessari tornar-la a portar I aquest cop al Palau de la Música ¡ en una doble

programació junt amb Sor Marie Keyrouz, en un concert que commourà al públic.
- Ani Choying Drolma:

•

Sacred Tibetan Buddhist Chants'.
- Sor Marie Keyrouz: 'Psalms and contides from East' .

- Es venen les entrades a Caixa d'Estalvis de Catalunya *Oficina Principal-Telentrada.
- Organitza: Uniccs Concert
- Patrocina: Grup Codorniu

.:. CINEFÒRUM 'LA VIDA PERRA bE JUANITA NARBONI' t DINS EL
CICLE 'HEROÏNES DE LA QUOTIDIANITAT'

.

Data d'inici 19/06/2008

Data fi: 19/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 20:00 h. Sala La Cuina (Vestíbul)
Telèfon: 932 684 218

Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observccions:
- Farida Benlyczid, Espanya-Ma'rroe. 2005, 101'.
- Adaptació cinematogràfica de la novel-la homònima d' Ángel Sdnchez, la pel-lículc
mostra ets desitjos i les repressions de la Juanita, una dona, filla d'anglès i

d'espanyola, que viu al Tànger de mitjans del segle XX
- Juanita comparteix les experiències de les dones que I' envolten í és també testimcni
d'un moment històric singular, morcat per la Guerra Civit la Segona Guerra Mundial i ia

independència del Marroc.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemcison amb ta col-lcborcció
de Drac Màgic.
- Organitza: Centre de Culti.Jra de les Dones Francesca Bonnemaison
- Col·labora: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisucls.
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.:. MUNTATGE TEATRAL EN HOMENATGE A MERCÈ RODOREDA: 'QUATRE
PARETS l UN SOSTRE DE TENDRES'
Data di inici 19/06/2008
Data fí: 19/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:00 h

E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Observacions:
- En motiu del centenari del. naixement de l' escriptora catalana Mercè Rodoreda, el
Taller de Teatre Don-na, presenta un muntatge basat en fragments de les obres més

representatives de l'cutorc.
- El muntatge consta dels contes següents: Tarda de cinema'. 'El bitllet de míl'. 'El

gel'at rosa', "Zerofina'. 'La mainadera'. 'Viure al dio'. 'Mort de Lisa Sperling. ji també
d' una carta i fragments de: 'Abans de morir'. 'El mirall'. lla sang'«

•

Paràlisi'.

'Carnaval'. 'El parc de les magnòlies'.
- El títol escollit respon a una frase d'una de les heroïnes de Rodoreda, molt adequada
perquè s' escau a la tipologia dels personatges que composen el pcr+iculcr univers de lo

gran autora nostra,
.

- En aquesta mena de recerco d'una felicitct gairebé impossible en què malden lo

majoria dels personatges, aquest desig de tenir 'Quatre parets i un sostre de

tendresa' es el mínim que- tothom na de aspirar, unes parets que t'aixopluguin í

t'arrecerin i la tendresa que tfagomboli i amb tot plegat provar de vèncer a superar
els trencacolls i les adversitats del viure de cada dia ...

- El nostre muntatge, despullat de tota mena d
I

escenoçrcftc o elements decoratius I

respon al que ens agrada d'anomenar teatre pobre, tan sols lo força de la paraula i Ja

mterprerccié de les cctrtus, és un dels cl-licients del nostre treball
- Repartim.ent:

- Actrius: Teresa Alegret, Mercè Capdet, Carme CasaiL Anna MQ• Marhn, Isabel

Margarit¡ Montsina P. Abellenc. Mercè Ibàñezi Anna MQ• Solans.
- Muntatge i Direcció; Josep CasalL

- La representcclé teatral donarà un caire festiu a ta revetlla de Sant Joan, dedicada

especialment a les sòcies del Club Don-na. Us hi espereml!l
- Organitza: Don-nc, Prisma Cultural

.:. CONCERT fMAYTE MARTÍN: ALCANTARA MANUEL' ; DINS ·ÚNIQUES.
FESTIVAL DE GRANS VEUS FEMENINEs'
Data d' inici 19/06/2008

Data fi: 19/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Peleu de la Música Catalana. e Sant Francesc de Pautat 2.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 21:30 h / 15 a 48e
Web: www.festivalunicas.com
.Observccions:
- 'ALcantarA manuel' va néixer com a homenatge al poeta malagueny Manuel Alcántara
sota el nom de" 'cucndo llega la noche'. Va ser un projecte ideat per lo Bienal de
Flamenco de su Málaga, en l'edicié 2007.
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- Mayte MARTÍN, veu.
- Guillermo PRATS¡ contrabaix.
- Olvido LANZA, violí.
- Chico FARGAS, tumbcdoros i bongó.
- José Luís MONTÓN, guitarra.
- Es venen tes entrades a Caixa d'Estalvis de Catalunya "'Oficina Principal-Telenrrcdo -

Venda d'Entrades. Palau de le Música Catalana-Taquilles
- Organitza: Uniccs Concert

.:. ESPECTACLE poÈTIc MUSICAL 'HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO' A

CÀRREC DE VEUS DE DONES
Data d'inici 20/06/2008
Data fi: 20/06/2008
Entrcdc: Lliure
Llot: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA

Horaris: dimarts a les 20:00 h

Web: www.bcn.catlcultura
Obser-vacions:

.
- Veus de dories: M. José Aldunate; Glòria Bosch i lc cantant Virginia Haurigot .

•:. CINEMA ASIÀTIC: CICLE IEL MELODRAMA COREÀ - I LES SEVES
APORTACIONS AL GÈNERE': ·HWANG JIN-YI.DE CHANG YOON

HYUN'
Data d'inici 28/06/2008 '

Data fi: 28/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Casa Àsia. Av Diagonal, 371*373 bxs.08008 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 19:30 h

Telèfon: 933 680 320

Web: wWW.casaasia.e5
Observocicns:
- El terme 'gisaeng', similar al Japonès 'geisha'i es refereix al grup de dónes coreanes

cultivades en l'art de la dansa i de) cant popular, dedicades a I' entr-eteniment.
- Aquesta és la històric de la més popular de totes elles, Hwang Jin-yi, de la qual s'han
escrit una infinitat de novel-les, drames, pel-Iícules i sèries de televisié.
- Organitza: Casa Àsia.
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.:. GREC'OS FESTIVAL DE BARCELONA: ESPECTACLE DE FLAMENC
tMUJERESt. DIRIGIT PER MARIO MAYA
Data d'inici 29/06/2008
Data fi; 29/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Tea�re Grec. Pg Santa Madrona, 36. 08038 BARCELONA
Horaris/Preus: diumenge a les 22:00 h 1 15 a 36e Durada de I' espectacle: 1 h 30 min

Descompte del 20/'0' Compra d'entrades per a 3 ó + espectacles'
Web vendo d'entrades: www.bcn.cat/grec
E-mai f: infokub@bcn.cat
Telèfons vende d' entrades: 34933 262 946 (des de II estranger)
933 161 000 (informació sobre l'accessibilitat dels espais)
933 171 416 (missatges text curt per a persones amb disccpccitct auditiva)
Observccions:
- Tres dorres, tres generacions, tres maneres diferents d'entendre 'el belle.'. Flamenc

pur, 'palos jondos' j una gran aposta per la plasticitat contemporània, amb Diana

Navarro com a artista convidada.
- Les tres dones són Merche Esmeralda, Belén Maya i Rodo Molino. Merche Esmeralda
és tota una institucié en el món del flamenc.
� Queda poc per dir d'aquesta artista reconeguda mundiclment. Belén Maya és capaç
de combinar de la mÚlor manera el; flamenc amb la seva formació en clàssic, dàssic

espanyol, jazz i conternporcni.
Va debutar al Grec, invitada per Mayte Martín� l'any 1997. La més jove de tes tres és
Rodo Molina (Màlaga, 1984). Tot i la Seva joventut ha sorprès tothom amb un estil

molt particular: una barreja d'ingenuïtat i força que ha aconseguit nombrosos elogis en

diversos festivals nacionals i internccioncls.
- La vetllada també disposa de la veu de Diana Navarro I que dedica lo seva famosa

cançó
I

Deja de volverme laca
I

a Merche Esmeralda. L' espectacle Mujeres ha estat

extraordinàriament acollit a Nova York, Miami i Londres. Ara arriba a Barcelona.
- Direcció: Mario Maya. Baile: Merche Esmeralda, Belén Maya i Rocío Molina. Guitarra:

José Luis Rodríguez, Paco Cruz j Manuel C�zás. Cante: Antonio Campos, Jesús

Corbacho ¡ Tamara Tañé. Percussió: Sergio Martínez.
- Amb la colkcborcció especial de: Diana Navarro i Chico Valdivia, piano.
- Coreografia: Merche Esmeralda, Belén Mayat Rocío Molino i Manuel Uñón (Caracoles).
Ajudant: Manuel Uñón. Direcció musical: Paco Cruz. Autoria musical: Paco Cruz i

Manuel Cazás. Música (Tangos ): José Luis Rodríguez.
- Una producció de Miguet Marín Productions amb I

i

Agencia Andaluza para el

Desarrollo del Flcmencc.
- Es venen les entrades a Caixa d'Estalvis de Catalunya· *Oficina Pr-incípcl-Telentrcdc -

Palau de fa Virreina-Toquilles. Biblioteca Jaume Fuster-TaquiUes Grec'08. Centre

Cultural Sagrada Fcmílic-Taquilles Grec'08 - Biblioteca Sagrada Familia.
- Entrades sense descompte. Descomptes: pels titulars del carnet de biblioteques,
majors de 65 anys, menors de 25 i de 16 anys. Descomptes només per via telefònica. 3
ó + espectacles ¡ entrades per a persones amb mobilitat reduïdc,
- Organitza: Institut de Cultura de Barcelona

I'
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.:. CONCERT 'UTE LEMPER: BETWEEN YESTERDAY AND TOMORROW' #

DINS 'ÚNIQUES. FESTIVAL CE GRANS VEUS FEMENINESi
Data d'inici 01/07/2008
Data fí: 01/0712008 '

Entrada: Pagament
Lloc: Palau de lc Múska Catalana. e Sant Francesc de Paula, 2. 08003 BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts a les 21:30 h / 15 a 64e
Web: www.festivalunicas.eom
Observacions:
- És la cantant que reuneix en la seva veu i en ta seva actuació a les millor-s cantants

que són i han sigut: el drcmctisme d
j

Edith Pief. la musicalitat de Lotte Lenyc, el

mcqnetisme de Marlene Dietrich í la profunditat de Sarah Vaughan. Y tanmateix, és

quelcom més que totes elles juntes.
- Ute LEMPERI veu.
- Vana GIERIG t piano.
- Todd TVRKISHER, bcteríc.
- Don FALZONE, baix.
- Mark LAMBERTi guitarra.

- Organitza; Uniccs Concert
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�OSICIONS

.:. EXPOSICIÓ •MERCÈ RODOREDA# INNOCÈNCIA PERDUDA I

I DINS L' ANY
ROL:>OREDA
Data d' inici 26/03/2008
Data fi: 15/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: El Palau Robert - Centre d'Informació de Catalunya. Pg Gràcia, 107 Ir. 08008

BARCELONA
Horaris: De dilluns a dissabtes de 10:00 a 19:00 h

t diumenge i festius de 10:00 h a

14:30 h

Web: http://www.gencat.cat /probert
Telèfon: 932 388 091
Observacions:
- El discurs de l' exposicié consta de quatre àmbits que porten el titol d'algunes de les

novel-tes més conegudes de t' escriptora: La PI del Diamant I Mirall Trencat I La Mort i ja

Primavera i Quanta Guerra. En cada apartat s'hi recrea l'ctmosfero.de les novel-les

que s'han escollit per desenvolupar el guió expositiu.
- Els àmbits s'associen a uns escenaris concrets: el lcber int t el bosc, lc.cesc i el camí i

també a audiovisuals, sons, sorolls, músiques i veus que donen a conèixer textos de

Mercè Rodoreda .

•:. EXPOSICIÓ 'DONES. ELS CAMINS DE LA LUBERTATf
Data d'inici 17/04/2008
Data fi: 20/0712008
Entrada: Lliure
Lloc: Museu d' Història de,Catalunya. PI Pau Vila. 3 bxs. 08039 BARCELONA

Horeris/Preus: dimarts de 10:00 h a 19:00 h

dimecres de 10:00 h a 20:00 h

dijous, divendres i dissabte de 10:00 na 19:00 h

diumenge i festius de 10:00 h a 14:30 h I 3 a 5 e

Telèfon de reserves: 932 254 244

Obser-vacions:
- Dedicada a les dónes i a la conquesta dels seus drets a través del temps.
El recorregut permet copsar la realitat de les dones des del món grecoromà fins als

nostres dies i com. al Uarg del temps, han lluitat per superar la marginació i, conquerir
lo igualtat i la llibertat, tot obligant a introduir canvis en la societat.
- Activitats a I j

entorn de I
j

exposicié:
- Visites comentades gratuïtes, els diumenges a les 12 h i a les 13 h. Durada: 1 h.
- Visites comentades per a grups, amb reserva prèvia al 'telèfon indicat .. Durada:
Ih. Preu: 56,05 elgrup.
- Itinerari: j

A peu per la Barcelona De les Dones' ¡ visita a f exposicié. Durada: 2h
30'

.

.

.. Organitza: Institut Català de les Dones i Museu d'Història de Catalunyc;t
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.:. EXPOSICIÓ �NO ME DECIDÍA ENTRE SER DIBUJANTA O ESPÍA l. DE
SANDRA UVE
Data d'inici 19/05/2008
Data fi: 18/0712008
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison - Espai Francesca Bonnemcison, Sant Pere Més

Baix; 7. 08003 BARCELONA
Horcr-is.dilluns i dijous de 16:00 ha 21:00 h
dimarts i divendres de 10:00 ha 14:00 h ¡ de 16:00 ha 21:00 h
dimecres de 10:00 h a 21:00 h

dissabte de 10:00 h a 14:00 h

Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observadens:
- Sandra Uve desperta el monstre de lc seva sensibilitct i l' esplaio en una temàtica

retrospective i im climo de tendresa. La seva obra plàstica contrasta amb la seva

pr-oducció cinemctogrèflcc. cosa que accentua I'amplitud de recursos d' aquesta
treballadora de l'art.
- La Sandra no es decidia entre ser dibuixant o espia. És dar que cada dia és dibuixant

de la seva vida, però potser no era tan evident que també és una gran espia.
� Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemcison

.:. EXPOSICIÓ 'MERCÈS1 RODOREDA·, IMATGES D'ELISABETH

INSENSER1 DINS EL MARC 'L'AVENTURA DE LLEGIR - COMENTARIS l
RECITACIONS DE MERCÈ RODOREDA I

Data d'inici 20/05/2008

Data fi: 06/0712008
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda. C Camèlies, 76*80. 08024 BARCELONA
Horaris: diHuns, dimarts; dimecres i dissabte de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a

20:30.h

dijous j divendres de 10:00 h a 20;30 h

Web: www.bnc.cat/cultura
Observccions:
- Aquesta exposicié pretén acompanyar,' amb imatges originals d'Eliscbeth Insenser

produïdes especiclment per a aquesta mostra, escrits previs que Mercè Rodoreda va

fer per escriuré -o mentre escrivia- els seus poemes: Així doncs, la imatge revelarà

cnotccions, gargots, dibuixos i corr-eccions al marge que ens endinsen d'una manera

innovadora i poc usual en la poeta, però també en la persona, alhora que ens permeten
contemplcr trets literaris en els quals I" ull no se sol fixar.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona
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.:. EXPOSICIÓ 'FOTOGRAFIANDO DANZA' DE CECÍLIA MARTIRENA ,

DINS ELS ACTES DEL CICLE DE DANSA
.

Data d'inici 21/05/2008

Data fi: 27/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Vil-lc Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 22:00 h dissabte de 10:00 h a 22:00 h

Observacions:

-A càrrec de ta fotògrafa Cecília Marhrena.
- Organitza: Centre Cívic Vil-lo Florida

.:. EXPOSICIÓ 'HANNAH COLUNS. HISTÒRIA EN CURS'
Data d'inici 23/05/2008

Data fi: 24/08/2008
Entrada: Lliure
Lloc: CaixaForum Centre Social i Cultural. Av Marquès de Comillas, 6*8 bxs. 08038.

BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns, dimarts¡ dimecres, dijous, divendres i diumenge de 10:00 h a

20:00 h. Visites comentades per a públíc en general: Dimecres a les 18:30 h i dissabte

de 10:00 h a 22:00 h. Els dies festius no es faran visites. Places limitades.

Visites concertades pera grups:amb inscr-ipció prèvia. Grups de 10 a 30 persones.
·15 e per grup.
Web: www.laCaixa.es/Obra50cial

Telèfon d'inscripcions: 934768630 (Grups)
Observacions:
- El pas del temps i la presència de I" empremta humana en diferents entorns són

l'essència del treball de Hannah CoUins (Londres, 1956). Er territori està marcat pel
transcurs .de la història i pel contrast entre unes formes' de vida socialment

establertes i altres de minoritàries, que viuen en part 'al marge de la societat'.
- Les seves obres són investigacions que delaten una història social explícita, molt

pròxima a la notícia, una preocupcció que ja trobàvem en les seves primeres sèries.
-� A fThe Hunter's Space' reflexionava sobre la situació de zones com Polònia o Silèsia

després de la caiguda del Mur de Berlín: a Si'gns of Life, narrava les condicions de vida
dels emigrats de l'Esrcep a t'Oest, cap a Istanbul, i a 'In the Course of Timet tornava
a centrar-se en Polònia¡ en l' època posterior a la caiguda del comunisme.
- Hannah Collins captura la vide, la dels diferents grups humans que s'assenten en

diferents indrets del món. Aquests grups personifiquen molts tipus de problemàtiques
existencicls. relacionades per exemple amb la identitat, la pèrdua de les arrels,
l'emigració, l'èxode. la diferència, la tradició, la marginalitat, les minories, etc.
� La seva obra és interdisciphnèr-lc. tot i que es basa en lo fotografia -cmb treballs de

gran monumentalitaf- í en la cinematografia experimental, amb un llenguatge fílmic que

voreja el documental i l' escenificccié.
- En aquesta exposicié es mostren dos dels seus treballs més recents, Història en curs

(2007) i La Mina (2001-2004), i també una tercera peça inèdita, Paral·lel (2007).
- Organitza: CaixaForum Centre Social i Cultural.
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·:. EXPOSICIÓ uNO MAS'u, DE YOLANDA NARANJO
Data d'inici 01/06/2008
Data fi: 17/07/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. C Còrsega, 299 entl. 08008 BARCELONA

Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 15:00 h i de 16:00 h a 19:00 ti

E-mail: americat@americat.net
Web: www.americat.net

Telèfon: 932 380 661

Observacions:
- Selecció d'obres de l'artista dominiccnc Yolanda Naranjo. L'exposició reuneix

diverses creacions que, realitzades sobre diversos suports, tracten el tema de lc
violència 'una constant en la seva trajectòria artística' i més específicament I

denuncien rotundament la violència contra ja dona. 'Jo sóc agressIva, el meu llenguatge
és agressiu. Això és el que hi he, no t'ho posaré bonic', adverteix l'artista.
- Yolanda Naranjo té clar que el seu crit

·

NO MAS!
I

ve en contra d
I

aquesta societat i .

de lo violència quctidiono que genera: USi ha convertit en una cosa tan natural que fins i

tot la celebrem, no la reprenim en cap sentit, ans al contrari: si no I' uti litzes t ets un

pendejo."
- L' exposició va començar el passat mes de març ..

- Organitza: Casa Amèrica Catalunya

.:. EXPOSICIÓ •SOTA LA INFLUÈNCIA DE FRIDA f

Data d'inici 02/06/2008
Data fi: 30/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09;00 h a 21:00 h I dissabte de 09:00 h a 14:00 h

Vestíbul d'exposicions.
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison/
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Mostra de treballs de l'Escola de lo Dona: Exposicié de trebclls de l'alumnat de

l'Escole de la Dona, inspirats en l'obra i la vida de la gran artista mexicana Frida Kahlo.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca

Bonnemcison

.:. VISITA A L'EXPOSICIÓ: 'TOT OBLIDANT VELAZQUEZ' AL MUSEU

PICASSO AMB DON-NA
Data d'inici 04/06/2008
Data fi: 04/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Museu Picasso. C Moteada 15-23.08003 Bcn
Horaris: dimecres a les 12 fi

E-mail: info@don·no.cotn
.

Web: http://www.don-na.com
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Observccions:
- De com Picasso va reinterpretcr les

·

Menínas' de Velazquez.
- Comentarà la visita Maria Mercè Riera.
- Nota: Recordeu apuntar-vos per a la visite a Don-na.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural

.:. INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ DE LOLA GRANELL 'RAMONA;

VARIACION'S SOBRE UN TEMA'
Data d'inici 05/06/2008
Data fi: 05/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h

Web: http://lIibreriaproleg.com
E-mail: Ilibreriaproleg@Uibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
.: Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones

.:. EXPOSICIÓ 'JIGEEN, REWBE, KU SEKAK, MOUSSO, MOUSOULOU,
SOUNKOUTO, YAKARE, KHARFADOUNG, REW-WE� .. DONES. CAP UNA

.

, ,

IMATGE DE L'AFRICA SUBSAHARIANA lllURE DE TOPICS'

Data d
I

inici 05/06/2008
Data fi: 28/06/2008
Entrada: Uiure
Lloc: Centre Civic Pati Llimona. e Regomír, 3 bxs. 08002 BARCELONA

Hcr-oris: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16.30 a 20 h i dissabte de 10 a 14 h

de 16 a 20h

Inauguració: 5 de junyo les 19.30 h
Observccions:
- LI exposicié té com a tema central la dona africana i la realitat que I' envolta, tot
contrcstcnt-krcmb la forma de vida a occident. 'Jigeen en Acdój es una cssociccié que
es defineix com una entitat que vol donar a conèixer i apropar dues realitats ben

diverses com són la catalana ¡ l'africana amb una visió crítica de la realitat global.

.:. EXPOSICIÓ 'CONEGUEM UNA CIUTAT: TEHERAN·
Data d'inici 06/06/2008

Data fi: 06/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià. Eduardo Conde, 22-42. 08034 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 22:00 h

E-mail: ccsarria@tlotmail.com
Telèfon: 932 562 720
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Observccions:
- Durant el mes de juny, el Grup de Dones Fem treballarà per dur a terme el projecte
'Coneix una ciutat abans de viatjar I. Enguany lo ciutat triada és Teheran.
- S'està recopilent material fotògràfíc per fer una exposicié amb imatges
irrter-essonts que hagin captat persones que hi hagin viatjat i que estiguin vinculades al

grup. Es cerquen conferencicnts que aportin diverses perspectives (polltiques.
culturals i socials), sobre le ciutat ¡ els seus habitants, per tal de fer una taula rodona

que propor-cioni informcció i con�¡xement a tothom interessat en viatjar-hi.
- Tot plegat es dourà amb un sopar ober+ a qui hi vulgui pcr-ticipcr. amenitzat amb
mcnifestccions culturals pròpies del país I que tindrà com a objectiu divertir i

aproximar-se a ta cultura iraniana I mitjançant la seva gastronomia.
- Organitza: Centre Cívic Casal de Sarrià-Grup

i

Les dónes fem'

.:. EXPOSICIÓ DE CARTELLS DE LA MOSTRA DE CINEMA
Data d'inici 06/06/2008
Data fi: 15/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc; Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 21:00 h i dissabte de 09:00 h a 14:00

h

Web: http://www.diba:catHrancescabonnemaison/
E-mail: efbonnemaison@diba.cot
Telèfon: 932 687 360

Observccions:
- Exposicié de ta història de la Mostra Internacional de Films del Dones a través dels

cartells de totes les seves edicions des del 1993 al 2008.
- ,Organitza: Drac Màgic, en col-lcborucié amb la Diputació de Barcelona, la Generalitat
de Catalunya, I'Ajuntament de Barcelona, el

·

Ministerio de Cultura, Ministerio de

Asuntos Exteriores y de Cooperación', I
i

Associació Catalana de Crítics i Escriptors
Cinematogràfics ¡ el Centre de Cultura de Dones, entre d'cltres .

.:. VISITA A L'EXPOSICIÓ! I DONES; ELS CAMINS DE lA LUBERTAT'
DEL MUSEU DtHISTÒRIA DECATALUNYA AMB DON-NA
Data d'inici 11/06/2008
Data fi: 11/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Museu d'Històr-ic de Catalunya. PI. Pau Vila 3.080'39 Bcn

Horaris: dimecres a les 12 h

E-mail: info@don-na.com
Web: http://www.don-na.com
Observccions:
- L

I

exposicié està dedicada a tes donés i a la conquesta dels seus drets a través del

temps. El recorregut permet copsar la realitat de les dónes des del món grecoromà
fins als nostres. dies j com, al llarg del temps, han lluitat per superar la marginació ¡

conquerir la igualtat i la llibertat, tot obligant a introduir canvis en lc societat.
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- Comissionada per Mary Nash ¡,MQ• Lluïsa Penekis, està exposada al Museu d'Història

de Catalunya. La podrem veure en visita guiada i en acabar dinarem al restaurant del

mateix museu situat al Peleu del Mar, a la Borcelonetu,
- Noto; Recordeu apuntar-vos per a la visita i al dinar a Don-na.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural

.:. INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 115È ANIVERSARI VOLUNTARIS' DE
TORRE LLOBETA AMB EL GRUP DE DONES EN FORMA
Data dí inici 12/06/2008
Data fi: 12/0612008
Entrada; Lliure
Llec: Centre Cívic Torre Llobetc. e Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA

Horaris: dijous a les 19:00 h

E-mait: cetorrellobeta@yohoo.es
Telèfon: 933 585 614
Observccions:
- Organitza: Centre Cívic Torre Uobeto-Grup de Dones en Forma

.:. VISITA A l'EXPOSICIÓ: 'TRESORS DEL RENAIXEMENT ... • A

CAIXAFORUM AMB DON-NA
Data d

I

inici 02107/2008

Data fi: 02/0712008
Entrada: Lliure
Lloc: CatxaForum. Av Marquès de Comillas 6-8 08038 Ben

Horaris: dimecres a les 12 h

E-mail: info@don-na.com
Web: http://www.don-na.com
Observacíons:
- Aquesta exposicié vel presentar I'cpor-tccié de Prato, a la Toscana, ciutat on ve tenir
lloc I'esperit clàssic i f' humanisme en el Renaixement. un dels grans esdeveniments de
la història.
- Nota: Recordeu apuntar-vos per a la visita a Don-na.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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, PREMIS I CONCURSOS

.:. PREMI CANDI VILLAFAÑE DE 'PROJECTES DE PROMOCIÓ D'IGUALTAT

D'OPORTUNITATS'
Dato d'inici: 01/04/200'8
Dato fi: 31/10/2008 a les 14 h.
Entrada: Lliure
Lloc: Rambla de Ferran 13, 20 planta. 25007 LLEIDA.
Web: http://serveispersonals.paería.cat
Telèfon: 973 700' 706

Observacions:
- L' Ajuntament de Ueida convoca lo l edició d'aquest premi.
- La cr-eceré d' aquest' premi vol significar, alhora, un record a Candi Villafañe com a

persona solidària, sensible i lluitadora en l'àmbit de les desigualtats socicls. i un

reconeixement a lc seva tasca coma regidor de Serveis personals ¡ Salut Pública de
l'Ajuntament de Lleida.
- El premi pretén impulsar projectes í cctuccions d' intervencié en el territori que
fomentin ta igualtat d' oportunitats en diferents àmbits com: infància i adolescència,
tgualtat de gèneret gent graní persones amb disccpccitor física, psíquica o sensor-iol.
persones excloses socialment o amb risc di exclusió, etc.
- A qui sj adreça: a totes les entitats d'iniciativa social, cdministrccicns. centres

educatius i centres universitaris d' àmbit estatal que presentin un projecte
d'intervenció en igualtat d' oportunitats.
- Modalitats dels projectes:

� A: projecte d'intervenció a realitzar. Caldrà especificcr com s'oplicerè i s'haurà

de realitzar en el termini màxim d'un any un cop atorgat el premi:
- B: projecte d'intervenció en procés o finalitzat. Haurà de ser un projecte inèdit

que s'hagirecHtzat durant els últims.tres anys (200'6-2008) .

.

- Terminis: fins el 31 d'octubre de 200'8 a les 14h.
- Valoració: inclusió d'elements per a ala igualtat d'oportunitats, trebaH comunrtor-i,
marc teòric, metodología, avaluació del procés i dels resultats¡ elements innovodors.
enfocament irrterdlscíplinet-i, integració d

j

àmbits i serveis, aplicabilitat J plurclisrne.
çaràcter transferible i complementcr-ietct.
- Premi: 450'0· e per cada projecte. El premi podrà quedar desert.
- Resolucié: et veredicte. es realitzarà durant el Ir. Trimestre de 200'9 serà

-,
comunicot a les por-ticiponts-.
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IALTRES A�ES

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

DONES ENTRE 50-64 ANYS
Entrada: Lliure

Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barcelonetc, 25-29.08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 3078
Observccions:
- les dónes dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar. Les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a I'Hospital de l'Esperança.
Les d'Horto-Guinardó a "Hospital de lo Vall d'Hebrén. Les dónes de la Dreta de

l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau. Les de l'Esquerra de I'Eixcmple, Les
Corts i Sants-Montjuïc él I' Hospital Clínic.

- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dónes 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 .

•:. RUTA GUIADA ICIUTADANES� RUTA DE LES DONES' ORGANITZADA

PER L1INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I LA QUA'LITAT DE
VIDA
Data d� inici 01/12/2007
Data fi: 30/12/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Centre del M.odernisme *PI. Catalunya. PI. Catalunya, 17 sot. 08002 BARCELONA
Horarís/Preus: dissebtes a les 11:00 h Entrada general de: 3 e.

Menors de 6 anys: gratuït Itinerari 'Dones de lo Barcelona romana í medieval'
Visites concertades per a grups de màxim 15 persones Llibre 'Ciutadanes. Ruta
a les 11:30 h Jtineror-i

'

Donesde lc Barcelona protoindustr-icl de les donés': 15 e.

Telèfon : 933177652 Centre del Modernisme - plaça Catalunya
Observccions:
- La ruta guiada, organitzada per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà í la Qualitat de
Vida, consta de dos itineraris: el de les dónes a lo Barcelona romana i medieval (per
Ciutat Vena) i el de les dónes a l' era protoindustrial i industrial (pel Raval).
- Aquesta ruta guiada, de des itinercrts, s'ha complementct amb fa publicocié del llibre
'Ciutadanes. Rufa de les dónes. Barcelona. L

I

Hospitalet. Sant Adrià' t de l' escriptora
Isabel-Clara Simó; que conté (In total de sis itineraris per- Barcelona, l'Hospitalet i

Sant Adrià. Aquest llibre es pot adquirir als tres centres del Modernisme de

Barcelona i també a les principals llibreries de ta ciutat; preu: 15 e.

- Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
- Atenció: El punt de sortida és el Centre del Modernisme de la plaça de Catalunya.
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·:. mNERARIS fRUTA DE LES aUTADANESf: 'DONES DE LA

BARCELONA ROMANA I MEDIEVAL' I ¡DONES DE LA BARCELONA
OBRERA'
Data d'inici 05/04/2008
Data fi: 28/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Centre del Modernisme. PI Catalunya,. 17 sot. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes. Itinerari 1: a les 11:00 h i Itinerari 2: a les 11:30 h 1 3 e

E-maH reserves: cultura-impugv@bcn.cat
Telèfon de reserves: 932 562 504
Observacions:

Itinerari 1: 'Dones de la Barcelona Romana i Medieval':
- Inici: pl. Catalunya (punt d'informació), introducció històrica. Av. Portal de

l'ÀngeL PI. Nova. PI. Ramon Berenguer. PI. del Rei. Capella de Santa Àgata (visita).
C. Llibreteria. PI. Sant Jaume. C. Ciutat. C. Hèrcules. PI. Sant Just. Palau de

Requesens (visita pati, només de dill. a div.), C. Dagueria (lümin descans). Llibreria
Pròleg (es pot entrar). PI. de la Llana. C. Flor de Lliri. C. de les Freixures. C. St.

Pere més Baix. Biblioteca Bonnemaison (visita)
Itinerari 2: 'Dones de la Barcelona obrera'
- Inici: pI. Catalunya (punt d'infcrmocré), introducció històrica. La Rambla. C.

Bonsuccés. C. de les Ramelleres. Torn dels orfes. C. D' Elisabets. C. de
.

Montealegre. Casa de lo Caritat (visita del pati del CCCB). C. del Carme. Nú'm. 106

habitatge palau i fàbrica Erasme de GÒnima. PI. Pedró, Capella de St. Llàtzer.

Imatge Sta. Eulàlia. C. de

l'Hospital. Biblioteca de Catalunya (visita). PI. Canonge Colom. Monument

Margarida Xirgu. C, Floristes de la Rambla. Mercat de la Soqueria. La Rambla.
Palau de la Virreina (visita del pati). Les petjades de les prostitutes.

- Les entrades es venen únicament el mateix dia de l'itinerari. Venda d' entrades:

Centre del Modernisme. Centre de Turisme de Barcelona. PI. Catalunya, 17 soterrani.

Horari: De dilluns a dissabte de 10 a 19 hores i diumenges i festius de 10 a 14 hores .:
- La guia Ruta Ciutadanes. La ruta de les dónes de Barcelona, "Hospitalet i Sant

Adrià/té un cost de 15 e .

•:. SORTIDA: 'AVUI ENS TOCA A NOSALTRES. EL DIA DEL PECAT:
I

DINS EL CICLE iTEVIENES: A'
Data d'inici 02/06/2008

Data fi: 02/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Asocia.ción de Ayuda a lo Mujer 'La Pizarra de Rcimundc'. Centre Cívic Sant

Martí de Provençals. C Selva de Mar, 21506. '08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 h a 19:00 h Punt de trobada: porta del Centre Cívic de

Sant Martí a les 16.30h.

E-mail�lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 636 74 14 16 I 93 308 40 66

Observacions:
- Organitza: Centre Cívic Sant Martí de Provençals-Asociadón de Ayuda a la Mujer 'La
Pizarra de Raimundo'



·:. 5È SOPAR SOLIDARI
Data d'inici 05/06/2008

Data fi: 05/06/2008
Entrada: Pagament

.

Lloc: Fundació Privada ARED. e Zamora, 103*105 Bxs. 08018 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 20:00 h / 35 e

E-mail reserves: ared@fundacioared.org
Telèfon de reserves: 933 513 865

Obser-vacions:
- Celèbrarem la clausura dels cursos de formació professional que han estat possible
gràcies a I'esforç de tots i de totes (cdministrccions públiques, sòcies i sòcies,
ccl-lcborcdors i ccl-lcbcrcdores, empreses).
- Per a els nostres alumnes la vostra assistència és molt important. Us hi esperem!
- Organitza: Fundació Privada ARED

.:. PASSEJADES 'FENT CAMÍ TOT PARLANT' .

Data di inici 15/06/2008
Data fí: 15/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: diumenge a les 11:00 h

Telèfon: 932684 218

Observacions:
_ Organitza: Espaí Francesca Bonnemcison-Centre de Cultura de (es Dones Francesca

Bormemoison
- Atenció: Lloc de sortida a confirmar. Per a participar i més informació truqueu al

telèfon indicat .

•:. REVETLLA DE SANT JOAN 'COCA, CAVA l MÚSICA" AMB EL GRUP DE
DONES EN FORMA
Dafa d'inici 19/06/2008
Data fi: 19/06/2008
Enfrada: Pagament
Lloc: Centre Cívic Torre Uobeta. e Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 18:00 h I 3 e

E-'maif: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 933 585 614
Observccicns:
� Amb el grup musico-vocal -Can Basté'.
- Presentccié de la revista núm. 45 La Veu de Torre Llobeta.
- Organitza: Centre Cívic Torre Uobeta-Grup de Dones en Forma
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.:. CEL·tEBRACIÓ: 'SOLSTICI D'ESTIU'
Data d'inici 20/06/2008
Dota fi: 20/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, T 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:00 h Sala Gran (3a planta) i pati de l' edifici
Bonnemcison.
Telèfon: 932 684 218

Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observccíons:
- Acte festiu per commemorar I' entrada al nou solstici d'estiu.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison.

-

.:. PROGRAMA DE RÀDIO 'ONES DE DONES'
Data d'inici: tot ¡'any
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio gràcia al 107.7 de la FM
Horaris: tots els dimarts de 18.10 a 19 h

Observacions:
- Un programa per a les dónes fet per dónes.
- Objectius:
- Informer sobre esdeveniments, temes i qüestions d'interès per a les dónes.
- Difusió d'actes o agendes de les cssociccions de dones i dels actes més importants
relatíus a les dones.
- Continuar amb lo tasca d'interconnectcr les associacions de dones del districte, fer
Xarxa i afavorir la relació entre entitats.
- Fer pcr-ticipcr i donar veu a entitats i associacions a tots els sectors del barri en ta

problemàtica de la dona.
- Aprofundir en l'anàlisi de ta situació actual de les donés i debatre les difer-ents

propostes de treball i actuació.
- Visibilitzar la feina de les dónes i recupercr-ne la seva memòria histèr-ica.
- Organitza; Realitzat per la Vocalia de la Dona de I'AVV Vila de Gràcia.
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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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