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Podeu trobar I'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 I podeu dirigir-vos
a:

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

Ct?agueria 13.08002 Ben)
- Ca la Dona (Casp 38.pral. 08010 Ben)
- Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7. 08003)
- Institut Català de les Dones (PI. Pere Coromines L 08001 Ben)

L' entrada d'ínfer-meció d'actes per I'AGENDA DONA es tanca el dia 20

de cada mes. per .qüestions tècniques d'edició.

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

un mes abans.

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

EXPOSICIÓ tVVLL LA LUNA
I

DE MARISA CARRIÓ

FINS EL 8 DE JULIOL!

Vull la lluna. Sí. Vull la lluna. Per què no?

Ella és la llum de les meves nits. Ella fa que em sentí

en pau. Així, senzillament. En pau.
I m'atrau. l m'atrapa. I la seva màgia fa que l'estimi.

Propera, cmiqc, còmplice com és.

Per què no hauria de voler la lluna?

US ESPEREM A TOTEs'
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L _!ORNADES,CONFERÈNCIES,XERRADES ,�9l-_:_LÒQUIS. · · ·

.:. CONFERÈNCIA MUSICAL ICARMEN' A CÀRREC DE ·SIGRID HAAS
Data d' inid 03/07/2008

Data fj: 03/07/2008

Entrada: Ui ure

Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2C1• 08008 BARCELONA
Horor-is: dijous a les 18 h.

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

-liiOh Carmen! Mi Carmen cdorcdcl". Amb aquestes paraules de 'Don José' acaba

I
I Òpera "Carmen". una obra plena de màgia ¡ força i una de les més interpretades en els

escenaris de tot el món oper-istic.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.

.:. TERTÚLIA LITERÀRIA A CÀRREC DE LUISA FORTES
Data d' inici 05/0712008
Data fi: 05/07/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: últim dissabte de mes a les 18 h / 2e.

E-maí I: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://lIihreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425

Observccions: .

- L' autora protagonista en aquesta ocasió serà Sarah Waters, amb el llibre "Bescr el

vellut" ("El lustre de lc Per lc" en castellà) .

.

- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .

•:. REUNIONS DE GRUPS MARE-MARE •ALBA AL SOLI
Data d'inici 07/07/2008
Data fi: 25/08/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Parc de la Cíutadella. Pg. Picasso, 1 bxs. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns de 16:30 Q 18:30 h

Telèfon: 690 144 500

Observacions:
- Des d ALBA Lactància Materna us informem que, tot i que els CC tanquen [es seves

portes lo nostra associació no, i es trasllada com a grup d' estiu al parc de la Ciutadella.
- Recollim urgències de Barcelona.
- Atenció: Punt de trobada: Glorieta del Parc.
- Organitza: Associació AkBA Lactància Materna.
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.:. XERRADES: PREVENCIÓ DE ROBATORIS A LA LLAR l AL CARRER PER A

GENT GRAN.
Data d'inici 08/07/2008
Data fí: 08/07/2008

Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Vil-lc Florida. e Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 18 h.

Observacions:
- A càrrec dels Mossos d' Esquadra del districte de Sarrià - Sant Gervasi.
- Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida .

. :. XERRADA 'LA MENOPAUSIA', DINS EL CICLE 'DONES I SALUT:

XERRADES'
Data d'inici: 08/07/2008

Data fí: 08/07/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre d' Atenció Primària Via Barcino. Via Barcino 75.08033 BARCELONA
Horaris: dimarts de 10 a 11h.

Telèfon: 933 457016 PIAD

Observacions:
- Xerrades mensuals sobre' temes d'interès per a totes.
- Destinatàries: totes els dones interessades en el tema.
- Contacte: CAP Via Barcino í PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones) de Sant

Andreu. �

- Organitza: Adonat. Grup de dones de Trinitat Vella.
- Amb el suport de l'Institut Català de la Salut i del Pla de Barris, Districte de Sant

Andreu .

•:. XERRADES: TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ
Data d'inici 14/0712008

Data fi: 14/07/2008

Entrada: Lliure

Lloc: Centre Cívic Vil-lo Florida. e Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: dilluns de 18 h a 20 h.

Observacions:
- A càrrec de I'ISEP Clínic.
- Organitza: Centre Cívic Vil-lc Florida.
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.:. RECITAL DE POESIA 'PARAULA DITA l PARAULA CANTADA' I DINS EL
CICLE DE RECITALS DE POESIA AMB INTERVENCIONS MUSICALS
Data d'inici 18/07/2008
Data fi: 18/07/2008

Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19:30 h. Lloc: Sala Gran (30, planta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Telèfon: 932 684 218

Observac ions:'
- El grup de dones 'L'Estrep', nascut arran del curs d'Acció Poètica (2006-2007)
realitzat a I' Escola d' Escr-ipturo de I' Ateneu Barcelonès, presenta recitals poètic
musicals a partir de poemes de creació pròpia, amb diferents veus, sensibilitats ¡

evocccions. en un recorregut àgil i directe per les emocions, l'humor i les paradoxes de
lc vida, que conflueixen en la voluntat de manifestar la seducció de la paraula dita i la

paraula cantada.
- Marta Pera: llicenciada en Filoloqic Anglesa i traductora. Darrera traducció:

'La clivella' de Doris Lessing, edicions 62,2007,
- Carme Comas: formada en l'Escola Alemanya i en l' Escola Blanquerna.

Estudis de Comptabilitat ¡ Gestió Empresarial en I' Acadèmia MartinelL Escriptora
(novel-la, ncrr-cció j poesia).

-Arc Mir: llicenciada en Filosofia Pura i en Filología Catalana per la UB.

Diplomada en Psicologia Clínica per la Facultat de Medicina de la UB. Ha publicat
poemes en diverses revistes literàries. Seleccionada en el marc del IX Festival de

Poesía de Girona í Finalista del Premi Joan Santamaria 2007, publicat per La

Busca Edicions, amb els poemes 'Persrsf ències '. Prepara un poemari per una

propera publiccció.
- Mercedes Delclés: llicenciada en Filologià Anglesa per la Univer-sitat de

Granada ¡ professora de cant pet Conservatori de Badalona. Ha estat seleccionada
en el XXI certamen de 'Voces Nuevas' per l'editoricl Torremozcs. amb la

publicació del llibre "Voces Nueves" (XXI selección de poetisas), 222, col-leccié
Torremozas, Madrid, abril
2008.

- Isabel Ortega: llicenciada en Filosofia i en Psicoloqic. professorc de llengua
catalana i literatura. Ha traduït el recull 'Escrits sobre la guerra' de S'imone
Weil, edicions Bromera. Primer premi de pòesia del Certamen Literari Sant Jordi
de I'Ateneu Barcelonès. Escriptora de novel-le i poesia.

- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison.
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.:. PROJECTE I ACOLLIR 4' : TALLERS DE CIUTADANIA BÀSICA'
, Data d'inici 01102/2008
Data fí; durant tot I 'any.
Entrada: Lliure
Lloc: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina. C València, 273
1r lc. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres ¡ dijous de 09 h a 14 h. Quinzenal.
E-mail: sido@acísjfes
Web: www.acisjf.es
Telèfon: 932 155 626
Observacions:
- Adreçat a: Dones immigrants amb o sense documentcció en regla.
- Objectiu: Integrar a les dones immigrants a la cultura d' acollida.
- Continguts:

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

- Organitza: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina .

•:. PROGRAMA FEBRER - JULIOL 2008 CRDD: DONES l MOBBING
Data di inieí 07/0712008
Data fi: 07/07/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Can Jordana. Ebre, 27. 08830 SANT BOI LLOBREGAT

Horaris: dilluns de 17 h a 18:30 h .

Observccions:
- Organitza: Can Jordena.
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·:. CURS DONA, IGUALTAT r SOCIETAT # DINS ELS CURSOS D'ESTIU DE
LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Data d'inici 01/07/2008
Data fi: 11/07/2008

Entrada: Pagament
Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Ramon Trias Fcrqcs, 23*25.08005 BARCELONA

Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 10 h a 13:20 h / 140 e

Telèfon: 93,5 421 671/935 421 589

Fax dinscrjpcions: 935421 790

Observocions.
- Codi: 1322
- Crèdits: 3 (30 hores lectives)

- Professores: Consuelo Chacartegui í Montserrat Mateo
- Professores col·faboradores: Julia López, Elena Larrauri, Olga Valverde,

Victoria Mendjzábal, Elena Martín, Ariadna Aguilera, Núria Pumar, Eugenia Revilla,
. ÁguedaQuíroga, Marisa Iglesias, Anna Quiñones, Esther Farnós i Marina Picazo.

'- Professor col-lcborodor: José María Mena.
- Activitat complementària: a les 16 h del dijous 3 de juliol, a l'aula 40.101, lo

professora Elena Larrauri impartirà la sessió complementèric. d' assistència voluntària,
HEI tratamiento de los agresores condenados por violencia de género", Aquesta
activitat forma part del programa IIMujeres y Castigo. ¿Hay Igualdad en lc posibilidad
de r-esociclizcr-se>", subvencionat per l'Instítuto de la Mujer.

- Presentació del curs a càrrec de la Sra, Sara Berbel Sánchez, Directora
General d'Igualtat d'Oportunitats del Departament de Treball de lo Generalitat de

Catalunya. "Gender mainstreaming y empowerment: fas nuevas estrategias sobre

igualdad desde una perspectiva multinivel". (Julia López).
- Un cop finalitzada la inscr-ipció í amb l'abonaré imprès, heu de fer el pagament a

qualsevol sucursal de Caixa Catalunya, en el termini de tres dies des de la inscr-ipció.
Caixa Catalunya us lliurarà una còpia de I' abonaré amb el seu segell com a justificcnt
del pagament. És amb aquest justificcnt que la Secretaria d' Activitats Acadèmiques
Especials formalitzarà lo matrícula. L' abonaré el podeu fer arribar a la Secretaria

personalment o per el fax indicat. Secretaria di Activitats Acadèmiques Especials.
Universitat Pompeu Fabra (campus de la Cíutadella)Edifici Roger de Llúria (despatx
40.009). Ramon Trias Fargas, 25-27.08005 Barcelona.
- Organitza: Universitat Pompeu Fabra .

•:. mNERARIS D'INSERCIÓ PER, A DONES ATURADES: 'INFORMACIÓ AL

CLIENT I TELEMÀRQUETING' I
DINS EL 'PROGRAMA; BARCELONA

AVANÇA EN OCUPACIÓ l INCLUSIÓ'
Data d'inici 01107/2008

Data fí: 01/12/200'8
Entrada: Lliure

Lloc: Barcelona' Activa S.A., S.P.M. C Perú, 52. 08018 BARCELONA

Horaris: De dilluns a divendres de 15 h a 20 h

Telèfon: 932 684393 Olga Convent de Sant Agustí
Telèfon: 933 209 522 (01_9a Can Jaumandreu)
Observccions:
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- Confirmeu cl locchrzccié í horari del curs ois telèfons indicats.
- Itineraris gratuïts que estan composats per Informcció. Orientccíé. Formació,
Pràctiques. Tutories personalitzades ¡ Acompanyament a la recerca de feinc. Amb beca

durant les pràctiques per a qui compleixi les nor-motives pròpies del programa.
- Teoria: 120 h
- Pràctica: 80 h.

- Es tracta d' un itinerari per donés:
- En situació d'atur.
- Si són estrangeres: amb permís de resicíèncio o treball.

Dirigit a dones amb especials necessitcts:
- Dones víctimes de maltracte.
- Immigrants.
- Amb seguiment de serveis socicls.
- Amb disminució
- Joves amb fracàs escolar amb seguiment .

.

- Membres de minories ètniques.
- Impr-escindible nocions d' ofimàtica.
- Valorable català.
- Organitza: Barcelona Activa S.A.I S.P.M .

•:. TALLER DE TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ
Data d' inic: 01107/2008

Data fi: 31/07/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg. Zona Franco, 116. 08038 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:30 h a 21 h / 17 e

E-mail: cccasadelrellotge@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/sants-montjuic
Observacions:
- Entén el teu cos, practicant innovadores tècniques de relaxació, respiració i millora de

I' elasticitat ¡ I' equilibrí global.
- Organitza: Centre Cívic Casa del Rellotge .

•:. CURS 'GÈNERE r IDENTITATS SEXUALS: TEORIES t DIMENSIONS

POLÍTIQUES I

Dota d'inici 03/07/2008

Data fi: 29/07/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Universitat Oberta de Catalunya. Av. Tibidabo, 39*43 bxs. 08035 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres / 225 e. Consulteu preus per a Comunitat UOC.

Web: http://www.uoc.edu/uode/1/generesexualpresentacion.html.
Telèfon: 902 141 141 de dill. a div de 9 a 20 h
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Observccions:
- Mostra les principals línies teòriques i d' estudi del gènere i de les identitats sexuals,
així com I' evolució de les desigualtats per raó de gènere í sexualitat. Des d'una

perspectiva interdisciplinària (pensament polític i social, estudis de gènere, estudis

literaris ¡ culturals, història, cièncià política, sociologia, teoria queer), es presentarà el

pensament feminista i gai i lèsbic, així com!' evolució dels moviments a favor í en contra

de la plena equipcrcció i les més importants mesures polítiques d'igualtat í els seus

efectes.
- Finalitat: presentar a l' estud icnt les autores i els autors més importants i actuals,

promoure la reflexió i el diàleg sobre aquests temes ¡ apropar-se a la situació social i

política de les dones í de les persones LGTB.
- Curs de caràcter introductori i buscarà la interrelació entre la teoria i pensament ¡ la

realitat sociopolítica específica. L' estudiant analitzarà textos originals, estudis

empírics i pr-oduccions culturals.
- Continguts:

1. Feminismes: 1.1 Feminismes de lc igualtat i de lc diferència

1.2. Nous feminismes: "queer theor-ies". feminismes postmoderns í ciberferninisme

2. Estudis gais i lèsbics: 2.1 Teories de la sexualitat i les identitats sexuals /

2.2 Aplicació de les teories: produccions culturals catalanes.
3. Moviments, drets i politiques: 3.1. Absència de reconeixement dels drets i

aplicació dels drets a col-lectius discr-imincts I 3.2. El' moviment feminista /
3.3. El moviment homosexual I 3.4. Igualtat de drets i mesures polítiques per a la

eficàcia dels drets: igualtat di cpor-tunitcts. mesures antidiscriminatòries, accions

positives. I 3.5. Matrimoni í unió civi I entre persones del mateix sexe I 3.6. Oposició al

reconeixement dels drets: països musulmans, situació a Europa i els EUA, releqcció dels

drets, oposició a les accions positives¡ opinió pública I 3.7. Alguns estudis empírics.
- Organitza: Universitat Oberta de Catalunya .

•:. CURS 'VIOLÈNCIA
CRIMINOLÒGICA I

Data d' iníd 03/07/2008

Data fi: 29/0712008
Entrada: Pagament
Lloc: Universitat Oberta de Catalunya. Av. Tibidabo, 39*43 bxs. 08035 BARCELONA

Horcris/Preus: De dilluns a divendres I 225 e. Consulteu preus per a Comunitat uac:

Web: http://www.uoc.edu/uode/lIviolenciagenerepresentacion.html
Telèfon: 902 141141 de dill. a div de 9 a 20 h

Observccions:
- La LO ¡/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la

violència de gènere neix amb la vocació de constituir una eina eficaç contra la violència

domèstica. Amb aquest objectiu, s' adopten mesures de naturalesa preventive. social,
educativa, sanitària, econòmica, de protecció institucional. civil o penal.
- Un any i mig després d'haver entrat en vigència, resulta un bon moment per a

proposar una reflexió sobre aquesta norma, estudiant-ne l'abast jurídic, amb especial
referència a l'àmbit penal. També per a avaluar lc seva possible eficàcia pràctica,
intrínseca j extrínseca, o ja Seva viabilitat per a influir en l' elevat índex criminogen
d'aquest àmbit delictiu durant el seu període aplicatiu.

DE GÈNERE: PERSPECTIVA JURÍDICA I
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- Objectius:
- Oferir, des d'una perspectiva crirninolòqicc multidrsciplinòrio. una visió global de
la vio lèncic de gènere.
- Mostrar les diferents teories i concepcions entorn del concepte, causes ¡

mesures de prevenció de lo violència de gènere.
- Aproximar-se a la dinàmica del binomi ¡guaitat i discr-imincció en un context

jurídic.
- Analitzar, des d'una perspective jurídica integral, les últimes mesures

legislatives en lo matèria.
- Comprendre les crítiques i rèpliques dels aspectes més polèmics d' aquestes
mesures legislatives.

- Organitza: Universitat Oberta de Catalunya .

.:. TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA l INTENSIVA A CÀRREC DE NORA

ALMADA

Dpta d'inici 03/07/2008
Data fí: .22/07/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les bones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts i dijous d '11:30 a 14 h i de 19 h a 21:30 h (A escollirentre dos

torns) /75 e. Per a 15 hores lectives (6 classes de 2.30 h.)
Web: http://www.llibreriaproleg.com
E-mail: Ilibreríaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425

Observccions:
- Quin conte t' expli ca l' estiu?
- Qúè contes tu?

- Com un viatge al voltant del conté. indagarem en els textos breus, meravellosos,
fantàstics, socials í temàtics i en les nombroses maneres d'entendre'Is i escriureIs .

.

- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .

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

INFÀNCIA . I L' ADOLESCÈNCIA f

I DINS ELS JULIOLS 2008

Data d'inici 07/07/2008

Data fi: 11/0712008

Entrada: Pagament
Lloc: Universitat de Barcelona. G. V. Corts Catalanes, 0585. 08007 BARCELONA

Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 16 h a 20:30 h

/ 16Te. per a 20 h I 234 e. per a 30 h. de durada.

Web inscr-ipcions: http://www.ub.es/juliols
E-mail: juliols@ub.edu
Telèfon: 934 035 880

Observac ions:
- Coordina: Isaac Ravetllat Ballesté, professor associat de Dret Civil de la Universitat

de Barcelona.
- La defensa dels drets de nenes i adolescents requereix lc participació activó de

persones que des d' una perspectiva transversal i multídísciplinària s
'

impliquin en
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"objectiu de transformar i eradicar les desigualtats existents des de la primera etapa
de la vida. Aquest curs posarà en relleu les mancances legislatives que permeten
t'aparició de desigualtats de gènere i presentarà propostes per evitar-les i per
avançaren la construcció d'una ciutadania en igualtat des de la infantesa.
- Organitza: Universitct de Barcelona .

•:. CURS 'COEDUCACIÓ: REPLANTEJAMENT DE CONCEPTES. REFLEXIONS
I PROPOSTES'
Data d

I

inici 07/07/2008
Data fi: 11/07/2008

Entrcdc: Pagament
lloc: Associació de Mestres Rose Sensat. Av. Drassanes, 3. 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns et divendres de 09 h a 12 h / 65 e (15 h en 5 sessions)
Web inscrrpcions: http://www.rosasensat.org
Observccions:
- Professores: Adelina Escandell, Mercè Otero, Anna Píguillem.
- Tractarem els conceptes bàsics de la coeducccié í facilitarem recursos.

Els sabers femenins, la conciliació del. temps i del tr-ebcll a casa í fora de casat la

convivència a I' escola, observcció/indiccdors: interacció escolar, fcmihcr i al carrer. Es

presentaran experiències d'infantil, primària i secundària. Detecció i pr-evenció de lc

violència de gènere.
- Ref. 84102094. Inscr-ipcions via web o personalment a I' Associació de dilluns a

divendres de 10 a 14h í de 16 a 20h.
- Forma de pagament:

- Mitjançant transferència bancària a La Caixa al e/ e de t t Associació de Mestres

Rosa Sensat.:

numo 2100 1358 19 0200151321 amb nom i cognoms de la persona matriculada.
- Amb targeta de crèdit,
- Per Serviccixc,

- Organitza: Associació de Mestres Rosa Sensat .

•:. CURS 'LITERATURES r HOMOEROTISMES' ; DINS 'ELS JUUOLS
2008'
Data d'inici 07/0712008
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 09:30 h a 14 h

/ 185 e per a 20 h / 260 e. per a 30 h

Col·lectius amb descompte consulteu amb lo Universitat.

Web inscripcions: http://www.ub.es/¡uliols
E-mail: juliols@ub.edu
Telèfon: 934 035 880

Observacions:
- Coordina: Rodrigo Andrés éonzdlez. professor lector de Literatura Nord-americana
del Departàment de Filologia Anglesa i Alemanya de la Universitat de Barcelona.
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- Contingut: Des dels temps més antics, I'hcmoerotisme ha format part de les

rncrufestccions culturals de la humanitat, ¡ lc literatura n' és un reflex.
Aquest curs neix amb un triple objectiu: oferir una cproximccié a les invesnçccicns
més notables que, en les darreres dèccdes. han valorat les dimensions socioculturals de
I ¡

hornoer-ottsme: proposar una sèri e de relectures crítiques d' obres li teràri es í

d'autors de diversos àmbits geogràfics, cronològics .i lingüístics, ¡ introduir al

currículum universitari les millors cpor+ccions dels estudis gais j lesbians a de la teoría

queer (TQ).
- Organítza: Universitat de Barcelona .

•:. TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA (EN CASTELLÀ) 'POÉTIKAf
Dato d'inici 09/07/2008

Data fi: 09/0712008
Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. SQnt Pere Més Boix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris: dimecres eles 19 h Sala Gran (30. planta)
Web: http://www.bcmnemaison-ccd.org
Telèfon de reserves: 932 684 218

Observacions:
- Taller d' escriptura on les paraules que t' ocupen es transformen en poesia .

.

- Vine a descobrir la teva creativitat i a traduir els teus sentiments i desitjos en

paraules. Experimenta amb l'escriptura i comparteix les teves idees í inquietuds.
- Nombre mínim de participants: 8 donés.
- Nombre màxim de participants: 14 dones.

- Taller impartit per: Nora Almada, èoordinadora de tallers de lectura crítica j

escriptura creativa, especiclitzcdc en Literatura de Dones.
- Si v�leu por+icipcr. no oblideu apuntar-vos abans del divendres 4 de juliol, trucant al
CCDFB.
- Organitza; Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison .

•:. CURS rL� VEU DE LES DONES A LES DIFERENTS RELIGIONS •

I DINS

LA UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES 2008
Data d'inici 14/07/2008
Data fi: 18/07/2008

Entrada: Pagament
Lloc: Citilab-Cornellà. PI. Can Suris. CORNELLA LLOBREGAT

Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09 h a 13:30 h.
A (20 hores): Col'lectius amb descompte: 167 e. Públic general: 185 e.

B (30 hores): Col·lectius amb descompte: 234 e. Públic general: 260 e.

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

Observacions:
- Coordina: M. Àngels Cosculluela, professora del curs de Teologia Feminista a la

Facultat de Filosofia de la UB i membre del Col·lectiu de dones en l'Església.
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- Contingut: Déu es sexista? La veu de les dónes en les religions resta silenciós i amagat
sota el predominí masculí, que s' ha autoproc!amat mitjancer entre el diví í lc humanitat.
Aquest curs té per objectiu fer conèixer les noves cpor tucions de lc teologia feminista
en les religions, que superen lc parcialitat i Ir absència del f.emení en un discurs sobre
Déu. És necessari ampliar i descobrir valors, missatges ¡ símbols nous alliberadors per
tots els éssers humans, j que les donés trenquin el silenci ¡ puguin fer públic el seu propí
discurs.
- El període d'inscripcjo í de matriculació finalitza el 7 de juliol.
- La inscr-ipció í la matrícula poden formalitzar-se a través de Internet (web indicat)
,per telèfon (AI telèfon indicat, de 10 a 13 h i de 16 a 18.30 h. de dilluns a divendres)o
personalment a I t

Oficina d'Atenció al Públic, situada al passadís annex al vestíbul
central de l'Edifici Històric de la UB (Gran Via de les Corts Catalanes, 585), de 10 013

h i de 16 a 18.30 hi de dilluns a divendres .

•:. CURS 'LES DONES l LA CULTURA: ABSÈNCIES l DISTORSIONS'
DINS LA UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES 2008
Data d'inici 14/07/2008
Data fi: 18/07/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Citilab-Cornel!à. PI. Can Suris s/n. CORNELLA LLOBREGA T

Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09 ha 13:30 h /185 e

A (20 hores): Col·lectius amb descompte: 167 e. Públic general: 185 e.

B (30 hores): Col·lectius amb descompte: 234 e. Públic generàl: 260 e.

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

Observccions:
- Coordina: Marina Subirats, catedràtica emèrita de Sociologia.
- Contingut:
La tradició cultural masclista ha atorgat, històricament, diferents rols a homes i dónes.
í' aquestes darreres han quedat arraconades a la vida privada i domèstica. Els

estereotips creats i reforçats al llarg dels anys han esdevingut, així, grans obstacles

culturals de cara a difondre la veu d' algunes dones referents en lc història í la cultura
de cada país, i lc seva obra o el seu pensament han quedat relegats í ocults.

Aquest curs té per objectiu derumcicr les absències de les dónes en la història í

analitzar les mancances de presència i veu de les dones en diversos àmbits culturals de
les societats occidentals actuals, fent-se ressò dels estereo+ips de gènere encara

vigents i fent èmfasi en la necessitat d' una educació orientada a salvar les desigualtats
entre homes i dones que encara perviuen.
- El període d'inscripció i de mctr-iculnció finalitza el 7 de juhol.
- La inscripció ¡ la matrícula poden formalitzar-se a través de Internet (web indicat)
.per telèfon (AI telèfon indicat, de 10 a 13 h i de 16 a 18.30 h. de dilluns a divendres)o
personalment a I'Oficina d' Atenció al Públic, situada al passadís annex al vestíbul
central de l'Edifici Històric de la UB (Gran Via de les Corts Catalanes, 585)/ de 10 013
h f de 16 a 18.30 h, de dilluns a divendres.
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·:. CURS 'LES DONES l LES FILOSOFIES' I
DINS LA UNIVERSITAT

D'ESTIU DE LES DONES 2008
Data d'inici 14/0? /2008

Data fi: 18/0?/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Citilab-Cornf!llò. PI. Can Suris s/n. CORNELLA LLOBREGAT

Horaris/Preus: De dilluns a dívendres de 09 a 13:30 h / 185 e

A (20 hores): Col·lectius amb descompte: 167 e. Públic general: 185 e.

B (30 hores): Col'lectius amb descompte: 234 e. Públic general: 260 e.,

E-mail; estiudones@ub.edu
Web inscripcions: http://www.ub.edu/estiudones/matriculacio/
Telèfon d'inscripcions: 934 020 202

Observac ions:
- Coordina: Anna Masó, doctora en Filosofia, autora de I' exposició «Les Dones i les

filosofies» i autores ¡ professora del curs «Les Dones i les filosofies» de la Diputació
de Barcelona. Conxa Llinês. catedràtica de filosofia de l'Institut Mercè Rodoreda de

l'Hospitalet de Llobregat, autora de I' exposició «Les Dones i les filosofies» ¡ autora i

professora del curs «Les Dones i les filosofies» de la Diputació de Barcelona.
- Contingut:
La filosofia, des de l'antiguitat grega fins a I' època con+empor-ènic, 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 àmbits de la vida social, política i acadèmica. Però en totes

les èpoques hi ha hagut dones que han fet sentir lo seva veu i que han deixat escrits

expressant un altre pensament, una altra opinió, una altra manera d'entendre el món.

Aquestes filòsofes, científiques i artistes han estat oblidades, per atzar o per voluntat

expressa d'aquells que s'havien arrogat el poder de decidir. fortunadament, dónes

d'acció -anònimes i cèlebres- van anar guanyant 'espais de llibertat per a totes les

dones de la seva època i del futur I que és el nostre present. Aquest curs té per

objectiu difondre les aportacions de les dorres en I' àmbit de la fi losofic. fent èmfasi
tant en lc diversitat de dones filòsofes com en la pluralitat de perspectives

.

filosòfiques, i ho farà sota el guiatge de professores especialistes en aquest tema.
- El període d' inscripcié i de matriculació finalitza el 7 de juliol.
- La inscrtpcié i la matrícula poden formalitzar-se a través de Internet (web indicat),
per telèfon (AI telèfon indicat, de 10 a 13 h í de 16 a 18.30 h. de dilluns a dívendres)o
personalment a I' Oficina d' Atenció al Públic, situada al passadís annex al vestíbul

central de l'Edifici Històric de la UB (Gran Via de les Corts Catalanes, 585 ), de 10 013

h i de 16 a 18.30 h. de dilluns a divendres .

•:. CURS 'POLÍTIQUES DE GÈNERE· , DINS LA UNIVERSITAT D'ESTIU
DE LES DONES· 2008
Data d'inici 14/07/2008
Data fi: 18/07/2008

Entrada: Pagament
Lloc: Citilab-Cornellà. PI. Can Suris s/n. CORNELLA LLOBREGAT

Horarís/Preus: De dilluns a divendres de 09 h a 13:30 h /185 e

A (20 hores): Col·lectius amb descompte: 167 e. Públic general: 185 e.

B (30 hores): Col·lectius amb descompte: 234 e. Públic general: 260 e.
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E-mail: estiudones@ub.edu
Web inscr-ipcions: http://www.ub.edu/estiudones/matriculacio/
Telèfon d' inscr-ipcions: 934 020 202

Observccions:
- Coordina: Margarita Artal, experta en polítiques de gènere.
- Contingut:
Tot i les polítiques d' equiparació de les dónes amb els homes en !' àmbit públic, la

majoria de societats occidentals estan encara lluny d'assolir la igualtat real. El sempre

complex nexe entre dona i poder és encara ara un aspecte a resoldre en aquestes
societats, ¡ molts cops la dona queda relegada de llocs d'alta representació política,
econòmica i social. Aquest ,curs vol ser ·una reflexió sobre les relacíons entre dona I

poder des d'una òptica de gènere I multidiscipllnàrtc, i ho farà analitzant la presència i

el paper de la dona en els àmbits de la política, del treball i de lideratge, complementat
amb l'estudi del tractament que rep la donà des de l'àmbit jurídic. Per fer-ho

comptarà, amb professorat i amb el testimoni de dónes que dedicades professionalment
a l'activitat política, han arribat a ocupar llocs de responscbihtct en la vida pública.
- El per-íode d'inscripció ¡ de mctriculccré finchtzc el 7 de juliol.
- La inscripció i la matrícula poden formalitzar-se è través de Internet (web indicat)
,per telèfon (AI telèfon indicat J de 10 a, 13 h j de 16 a 18.30 h, de dilluns a divendres)o
personalment a I' Oficina d' Atenció al Públic, situada ol passadís annex al vestíbul

central de l'Edifici Històric de lo UB ( Gran Vía de les Corts Catalanes, 585 ), de 10 a

13 h i de 16 a 18.30 h. de di Iluns a divendres .

•:. TALLER 'DONES ALS CONFLICTES ARMATS' I DINS LA UNIVERSITAT
D I ESTIU DE LES DONES 2008
Data d'inici 15/07/2008
Data fi: 15/07/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Citi lab-Cornellà. PI Can Suris s/n. CORNELLA LLOBREGAT

Horaris: dimarts de 16:30 h a 18 h

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

Observcci ons:
- A càrrec d'unia representant de la Creu Roja de Catalunya.
- En el marc de la l Universitat d'Estiu de les Dones, s'han programat cinc tallers

gratuïts per a l'alumnat matriculat a l'cc tivitct.
- El període d'inscripció ¡ de matriculació finalitza el 7 de juliol.
En el moment de mctrtculcr-se al curs o cursos - í a través del formulari de matrícula -

l' alumnat ha d'indicar a quin o quins tallers vol assistir.
- Atenció: Només per I' alumnat dels cursos de lo Universitat d' Estiu de les Dones

2008.
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.:. TALLER • LES DONES, l EL PODER DE LA MÀGIA I

UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES
Data d'inici 15/0712008
Data fi: 15/07/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Citllab-Cornellà. PI. Can Suris sin. CORNELLA LLOBREGAT
Horaris: dimarts de 16: 30 h él 18 h
E-mail: estiudones@ub.edu
Web inscr-ipcions: http://www.ub.edu/estiudones/matrículacio/
Telèfon d'inscripcions: 934 020 202

Observccicns:
- A còrr-ec d'Antoni Ortega, mag.
- En el marc de la l Universitat d' Estiu de les Dones, s'han programat cinc tallers

gratuïts per a l'alumnat matriculat a I' activitat.
- El període d'inscripció i de matriculació finalitza el 7 de juliol. En el moment de
matricular-se al curs o cursos - i a través del formulari de matrícula -I'nlumnct ha

d'indicar a quin o quins tallers vol assistir.
- Atenció: Només per l' alumnat dels cu�sos de lc Universitat d' Estiu de les Dones
2008 .

DINS LA

•:. TALLER 'TALLER HISTÒRIA DEL FEMINISME'
UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES 2008
Data d

I

inici 16/07/2008
Data fi: 16/07/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Citílab-Cornellà. PI. Can Suris sin. CORNELLA LLOBREGAT
Horaris: dimecres de 16:30 h a 18 h
E-mail: estiudones@ub.edu
Web inscripcícns: http://www.ub.edu/estiudones/matriculaciol
Telèfon d'inscripcions: 934 020 202

Observacions:
- A càrrec de Rosa del Valle, experta en temes de gènere i col·laboradora del Centre
d'Informació ¡ Recursos per a les Dones de "Ajuntament de Cornellà.
- En el marc de la l Universitat d'Estiu de les Dones, s'han programat cinc tallers

gratuïts per a l'alumnat matriculat a l'activitat.
- El període d'inscripció i de matriculació finalitza el 7 de juliol. En el moment de
matricular-se al curs o cursos - i a través del formulari de matrícula -I' alumnat ha
d'indicar a quin o quins tallers vol assístir.
- Atenció: Només per l'alumnat dels cursos de lc Universitct d'Estiu de les Dones
2008 .

DINS LA

•:. TALLER IDONES COMPOSITORESI , DINS LA UNIVERSITAT DIESTIU
DE LES DONES 2008
Data d'inici 17/07/2008
Data fi: 17/07/2008
Entrada: Lliure
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Lloc: Citi lab-Cornellà. PI. Can Suris sin. CORNELLA LLOBREGA T

Horaris: dijous de 16:30 h a 18 h

E-mail: estiudones@ub.edu
Web inscr-ipcions: http://www.ub.edu/estiudones/matriculado/
Telèfon d'inscripcions: 934020 202

Observccions:
- A càrrec de Rafael Esteve, professor del Conservatori del Liceu, Barcelona.
- En él marc de la l Universitct d'Estiu de les Dones, s'han programat cinc tallers

gratuïts per a l'clumnct mctriculct a l' activitat.
- El període d'inscripció i de mntr-iculcció finalitza el 7 de juliol. En el moment de

matricular-se al curs' a cursos - ¡ a través de! formulari de matrícula -I' alumnat ha

d'indicar a quin a quins tallers vol assistir.
- Atenció: Només per l'alumnat dels cursos de la Universitat d'Estiu de les Dones

2008 .

• :. TALLER DE L'ORGASME FEMENÍ
Data d'inici 19/07/2008
Data fi: 19/07/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Institut d'Estudis de lc Sexualitat i la Parella. e València, 300 entl 20. 08009
BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte de 10 h a 19 h 1 80 e

E-mail inscripcions : formacio@iesp.cat
Web: http://www.iesp.cat Itallers/taller-de-Iorgasme-femeni.php
Telèfon: 932 155 883

Observacions:
•. Taller exclusiu per a dones que vulguin conèixer mi llor alguns aspectes de la seva

sexualitat, ¡ especialment els relacionats amb elseu propi cos í la vivència del plaer.
- A càrrec de:

- Marina Castro, psicòloga, Master en Terapia sexual y de pcrellc. Assessora de

lajugueteria eròtica Kistch.
- Encarni Mañas. Fisioterapeuta. Màster en neuromiostàtica visceral i reeducació

urogínecològica-Les dues són membres de I' equip professional de "Institut.
- Programa de treball:

- Fisiologia de I' orgasme
- Classes d' orgasme
- L

l

experiencia de la masturbació
- Tècniques de masturbació
- Exercicis.

- Les 16 places s
'

adjudicaran per rigorós ordre d'inscripció ..

_ Inscr-ipció: enviar un correu electrònic a le-moil indicat, adreça protegida contra els

robots dspcm, necessites activar Javascript per veure-la indicant: nornj cognoms,
adreça completa amb codi postal, telèfon mòbil, i adreça de correu electrònic.
"_ En breu se us retornarà un correu indicant si hi ha places, i el número de compte
corrent per a fer el pagament.
- Organitza: Institut d'Estudis de la Sexualitat í la Parella.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MUSICA, DANSA ...

•:. PASSI DEL DOCUMENTAL fMOLAADÉ', AMB EtWAISO IPOLA
Data d'inici 0l/07/2008
Data fi; 01/0712008
Entrada: Lliure

Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19 h

E-mail: caladona@caladona.org
Web: www.caladona.org
Telèfon: 934 127 161

Observacions:
- Debat i berenar.
- Organitza: Ca la Dona .

•:. CONCERT 'UTE LEMPER: BETWEEN YESTERDAY AND TOMORROW' ,

DINS ·ÚNIQUES. FESTIVAL DE GRANS VEUS FEMENINES'
Data d'inici 01/07/2008
Data fi: 01107/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Palau de la Música Catalana. C Sant Francesc de Paula, 2.08003 BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts a les 21:30 h / de 15 a 64 e

Web: www.festivalunicas.com
Observccions:
- El Festival Únicas s'ha consolidat com un festival de prestigi que reflecteix í celebra

la creativitat femenina.
- Cantant que reuneix en la seva veu i en la seva actuació a les millors cantants que són i

han estat: el drcmctisme d'Edith Picf, lc musicalitat de Lotte Lenya, el magnetisme de

Marlene Dietrich j la profunditat de Sarah Vaughan. l no obstant això, és una mica més

que totes elles juntes. La seva fama i el seu èxit són el resultat d'una innegable qualitat
artística ¡ interpretativa, però també del seu compromís apassionat amb r art, la

política, la història í de lo relació complexa ¡ polèmica amb la seva pàtria, Alemanya.
- Ute Lemper estrenarà un nou espectacle basat en lc Cançó Francesa.
- Intèrpreta:

- Ute LEMPER, veu.
- Vana GIERIG, piano.
- Todd TURKISHER, batería,
- Don FALZONE, baix.
- Mark LAMBERT, guitarra.

- Es venen les entrades a Caixa d'Estalvis de Catalunya *Oficina Prmcipcl-Telentrada i

al Palau de lc Música Catalana.
- Organitza: Unicas Concert.
- CoHabora: Club TR3SC, Televisió de Catalunya - TV3, M-80 Ràdio Cadena Ser,
Institut de Cultura de Barcelona, Diari La Vanguardia.
- Patrocina: Grup Codorniu.
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·:. CONCERT 'UN CANTO A AMÉRICA' I
A CÀRREC DE A CAPELLA,

ENSEMBLE CORAL
Data d'inici 03/0712008

Data fi: 03/07/2008
Entrada: Lliure

. Lloc: Biblioteca Collserola Josep Miracle. C Reis Catòlics, 16'11:34.08017 BARCELONA

Horaris: dijous a les 19:30 h

Telèfon venda d' entrades: www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: ·934 069 111

Observacions:
- Directora, Ileana Güeche Hernández.
- Pianista, Karla Flores
- Coral de noies d' entre 11 í 18 anys de Guadalajara, Mèxic. Interpretaran un ric

repertori de música americana.
- Organitza: Biblioteca Collserola Josep Miracle .

. :. ESPECTACLE TEATRAL 'ANEM A FER UNA MUSA' DE Q-ARS TEATRE I

DINS L'EXPOSICIÓ'DONES. ELS CAMINS DE LA LLIBERTAT'
Data d'inici: 05/07/2008

Data ·fí: 05/07/2008

Entrada: Lliure
Lloc: Museu d'Història de Catalunya. PI. Pau Vila, 3 bxs. 08039 BARCELONA
Horaris: a les 20 h /5 e

Telèfon de reserves: 932 254 244

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

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

I

Història de Catalunya .

•:. UNA NIT AL MUSEU: NITS DE MÚSICA AL MONESTIR DE PEDRALBES:
DONES INTÈRPRETS
Data d' inici 03/07/2008

Data fi: 17/0712008
Entrada: Pagament
Lloc: Museu d'Història de la Ciutat - Museu Monestir de Pedralbes. Bda Monestir, 9

bxs. 08034 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 21 h / 15 e (inclou consurnició) Cal fer reserva prèvia.
A forament limitat.
Abonament tot el cicle: 40 e (Visita lliure al Monestir a partir de les 20 h)
Web: www.museuhistoria.bcn.cat

Web: www.bcn.cat/cultura

E-mail: reserves-mhcb@mail.bcn.es
Telèfon de reserves: 9.32562122 (dl a dj: 10 a 14 ¡ 16 a 19 h. dv: 10 a 14 h)
Observac ions:
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- AI llarg de lc història, són moltes lesdones que s' han dedicat a to música. Una feina

doblement difícil. No van obtenir el reconeixement dels seus contempor-cnis.: Aquest
dele recupera l'obra d'argunes d'aquestes intèrprets.
- Organitza: Museu d'Història de lc Ciutat - Conjunt Monumental de la Plaça del Rei .

•:. PROJECCIÓ I PRESENTACIÓ 'LAS VIUDAS DEL CARBÓN. DONES,
CINEMA l GÈNERE DE MÈXIC' I DINS EL 'CICLE DOCUMENTAL'
Data d'inici 03/07/2008
Dota fi: 03/0712008
Entrada: Lli ure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA·

Horaris: dijous a les 19:30 h. Sala La Cuina (Vestíbul)
E-mail: comunicacio@bonnemaison-ccd.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- Directora: Rosario Novoa.
- Documental basat. en la investigació de Sara Lovera, periodista de la Xarxa

Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere i Premí Nacional de Periodisme de

Mèxic.
- Pr-esenten: Leonor Sedó, del col-lectiu Ciberdona i director-e de la revista '3� y mas' I

i

Tona Gussi, periodista i directora del Centre de Documentació de Política de Barcelona.
- Coordinen: Tona Gussi i Amada Santos.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison ¡ Xarxa Internacional

de Dones Periodistes i Comunicadores.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaíson .

•:. PROJECCIÓ DOCUMENTALS TALLER CREATIU 2008
Data d'inici 04/07/2008

. Data fi: 04/0712008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaíson. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris: divendres a les 20 h. Espai La Sala (Vestíbul)
E-mail: comunicacio@bonnemaison-ccd.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observac i ans:
- Tres documentals resultat del Taller de Documental Creatiu 2008 que 'des de l'any
2005, Sf imparteix al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
- Taller està dirigit per la documentalista cubana Belkis Vega, professora de l'Escole

Internacional de Cine de San Antonio de los Baños.
- Objectiu: donar a' les alumnes les eines necessàries per poder realitzar un

documental, des de la ideó inicial fins a la seva realització final.
.

,

- La trajectòria d'aquests documentals al llarg d'aquests anys ha estat ben diversa. A

partir de l'estrena al mateix Centre de Cultura Francesca Bonnemaíson, han passat per
innumerables festivals i han estat emesos per televisió.

- Documental 'SEPARACIÓ' (títol per confirmar): recorregut poètic per les

històries de tres dónes. Itínerarís que fem les persones quan necessitem compartir un
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temps amb nosaltres mateixes per poder seguir compartint, amb lc vida, en fa vide,
soles o acompanyades, amb o sense parella. Compartint.

- Documental 'POR' (títol per confirmar): tres noies reflexionen sobre les seves

pors j descobreixen que moltes d' elles estan relacionades amb lc seva condició de ser

dona. On neixen aquestes pors? Què s' amaga darrere d' aquestes pors?
- Documental 'la pers.. fem., pl.' ('la persona, femenino, plural'): relació entre

mares í filles els problemes de les joves i la seva forma d' entendre' ls, assumir-los í

afrontar-los. Al-leqct a la unió de les dónes de totes les edats per aconseguir la seva

llibertat ¡ la igualtat, assumptes pendents, on els homes tenen també un paper

important.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison .

•:. VISITA AL TEATRE TIVOLI AMB [lON-NA: NACHO DUATO' PRESENTA
'WITHOUT WORDS'
Data d'inici 05/07/2008

Data fi: 05/0712008
Entrada: Pagament
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2a. 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 18 h / 32 e

E-ma,il: ínfo@don-na.com
Web: www.don-na.com
Observccions:
- Atenció: Quedarem al Tívoli directcment: C Casp,8-10. 08010 Ben)
- Companyia Nacional de Dansa amb l' espectacle on el famós ballarí interpreta Franz

Shubert.
- Organítza: Don-na, Prisma Cultural

.:. CONCERT DE SUZANNE VEGA 'BEAUTY AND CRIME'
"

DINS EL

FESTIVAL ÚNIQUES. FESTIVAL DE GRANS VEUS FEMENINES
Data d'inici 07/07/2008
Data fi: 07/07/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Palau de la Música Catalana. e Sant Francesc de Paula, 2. 08003 BARCELONA
Horarís/Preus: dilluns a les 21:30 h / de 15 a 64 e

Web: www ..festivalunicas.com
Observccions:
- Urbana i elegant, Suzanne Vega (Santa Mónica 1959) analitza en les seves lletres í

mostra l' anatomia de la seva ciutat adoptiva, Nova York i les contr-odiccions. els racons,

la grandesa ¡ les misèries de la naturalesa humana. La posada en escena del seu darrer

treball' Beauty & Crime' així ho demostra.
- Interpreta:

- Suzanne VEGA, guitarra i veu
- Doug YOWELL, batería, sampler i veus

- Mike VISCEGLIA, baix i veus.
- Es venen les entrades a Caixa d'Estalvis de Catalunya *Oficína Principal-Telentrada
- Organitza: Unicas Concert.
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.:. TEATRE 'LAS ANOMALÍAS SEXUALES Y MENTALES DE UNA FAMILIA

DE CLASE MEDIA BAJA' DE MARTÍN GARRIDO, A CÀRREC DE LA

COMPANYIA TOC DE GRÀCIA
Data d

I

inici 11/0712008

Data fi: 13/07/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic La Sedeta. Sicilia 321. 08025 BARCELONA.

Horaris: divendres a les 22 h ¡ diumenge a les 20 h

Observacions:
- Organitza: Centre Cívic La Sedeta .

•:. CONCERT 'LAS MIGAS' , DINS EL CICLE DONES I FLAMENC (3A
SESSIÓ)
Data d'inici 11/07/2008
Data fi: 11/07/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Beix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris: divendres a les 20 h. Espai La Sala (Vestíbul)
E-mail: comuni cacio@bonnemaison-ccd.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:

- L' any 2004 t en una ciutat anomenada Barcelona, es van trobar quatre dónes dispars
en parla, costums i vestir. Hi havia una sevillana anomenada Marta a qui li agradava
tocar la guitarra; per Una altra banda, ve arribar la Lisa des d' Alemanya, violinistc
encantadora de pcïsos. circs ¡ caravanes gitanes; també una bretona, Isabelle, amb una

sensibilitat exquisida i experta en minímelodies de pell de gallina, í lo més petita, Sílvia,
arribada des de I' Empordà i que gaudia sent d' enlloc j coneixent músi ca j persones de

tot arreu.
- Silvia Pérez Cruz, veu í percussió.
- Marta Robles, guitarra i cors.
- Isabelle Lcudenbcch, guitarra i cors.
- Lisa Bouse. violí.

- Coordina: Marta Robles, guitarrista sevillana establerta a Barcelona des de l'any
2003. Va realitzar estudis de guitarra clàssica í, més tard, s'apropà al flamenc

,

fascinada per aquest món tan allunyat de I' anterior. Actualment es dedica a la

interpretació, els arranjaments ¡ la composició musical, a més de viatjar contínuament

per Espanya ¡ Europa.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison.
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.:. CONCERT 'TAST MUSICAL'
Data d' in-ici 16/07/2008
Data fi: 16/0712008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris: dimecres a les 19:30 h. Espai La Sala (Vestíbul)
E-mail: comunicacio@bonnemaí$on-ccd.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observoc ions:
- Arrel dels concerts dels cicles Dones i Jazz í Dones i Flamenc, ¡ de les aliances i les

inquieruds que algunes músiques havien monifestct. s'ha creat un nou grup de treball al

CCDFB_
'

- Objectius principals: potenciar ¡ difondre lo cultura musical feta per dories. facilitant
un espai de 'l'robada per a dónes músiques, tot estimulant l'intercanvi de creativitats.
- El grup de treball de demes i música ens ofereix un primer tast de les seves diverses

propostes.
- Mònica Pons (piano i recitació) Lourdes Pcvíc (guitarra)

- Concert per a guitarra i orquestra en re M, Antonio Vivaldi(reducció per a piano
de Narciso Yepes)
- allegro giusto
-.Iargo
.. allegro-Fantasia per a guitarra ¡ piano, M. Castelnuovo-Tedescoandantino
- vivccissimo
- "Lile" I per a veu recitada i guitarra. Poema i música, Mònica Pons
- Durada: 25 min.

- Mercedes Delelòs (veu) Laur� Moral (piano)
- "L'm a stranger here myself' text d' Ogden Nash i música de Kurt Weill
- "Surcbcvc-J'ohnnv" de Kurt Weill

.

-

IIMy heart belongs to Daddy" de Co le Porter
- "l.e+s do W de Cole Porter
- Durada 20 min.

- Lua (veu ¡ piano) Eva Pinheiro (congues)
- Dones
- Una tela subtil
- Verdíssimos pájaros
- Harmònic
- Safo ...

- Durada 25 min.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnerncison .

•:. PROJECCIÓ · EL ALIENTO DE DIÓS'. DONES CINEMA l GÈNERE DE

MÈXIC I DINS EL 'CICLEDOCUMENTAL'
Doto d'inici 17/07/2008
Data fi: 17107/2008

Entrada: LI iure

Lloc: Espai FrancescaBonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h. Sala La Cuina (Vestíbul)
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E-mail: comuní cacio@bonnemaison-ccd.org
Web: http://www.bonnemafson-ccd.org/
Observacions:
- Directora: Isabel Cristina Fregoso.
- Documental basat en entrevistes personclitzcdes a diverses monges mexicanes,

qüestionant estereotips que els mitjans difonen sobre les monges.
- Presenta:

- Anyaney Fregoso (germana de lo director-c). especialista en estudis de gènere.,
- Tona Gussi, periodísta ¡ directora del Centre de Documentació de Política de

Barcelona.
'

- Leonor Sedó, del col-lectiu Ciberdona i directora de la revista' 39 Y mas'.
- Coordina: Tona Gussi i Amada Santos.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaisoni Xarxa Internacional

de Dones Periodistes j Comunicadores .

•:. B-ESTIVAL 2008: CONCERT 'LOREENA MCKENNITT '

Data d'inici 20/0712008

Data fi: 20/07/2008

Entrada: Pagament
Lloc: Poble Espanyol de Montjuïc. Av. Marquès de Comillas, 13 bxs. 08038 BARCELONA

Horaris/Preus: diumenge a les 20 h / de 36 a 48 e

Web venda d'entrades: http://www.telentrada.com
Observacions:
- ,Intèrpret, compositora i fundadora del seu propi segell discogràfic, lc canadenca

Loreena McKennitt porta més de vint anys dedicada a la creació musical. El seu folk
d'arrels cèltiques és summament evocador ¡ integra influències diverses, des del pop

fins als ambients new-age, amb teixidures molt cinemàtiques que l'hcn dut a col-labor-er

amb el món del ceHuloide i la televisió.
- Es venen les entrades a Caixa d

t

Estalvis de Catalunya

.:. TEATRE 'RODOREDA. RETRAT IMAGINARI' DE CARLOTA SUBIRÓS
SOBRE TEXTOS DE MERCÈ RODOREDA ¡DINS EL G,REC'08 FESTIVAL DE
BARCELONA
Data d' ini'ci 22/0712008
Data fi: 25/0712008

Entrada: Pagament
Lloc: Consorci Mercat de les Flors Centre de les Arts de Moviment. Lleida, 59.
08004 BARCELONA
Horaris/Preus: De dimarts a divendres de 21 a 22:20 h / 20 e.

Web: www.bcn.cat/grec
Web vendo d'entrades: www.bcn.cat/grec
E-mail: infoicub@bcn.eat

Telèfon vendo d' entrades: 34933262946 (des de I' estranger)
Telèfon: 933161000 (informació sobre l'accessibilitat dels espais) /
933171416 (missatges text curt per a persones amb díscapacitat auditiva)
Observccions:
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- La dir-ector-e Carlota Subirós posa en escena lc seva particular mirada sobre lo figura ¡

l' obra de Mercè Rodoreda. Muntatge que descobreix les diverses cares d' una veu

indispensable de les lletres catalanes.
- Carlota Subirós proposa una cproximcció absolutament personal ¡ intuïtiva ai món de

Mercè Rodoreda. Buscant les relacions invisibles que teixeixen vida i literatura, 'una'
dona del principi del segle XXI llegeix amb fruïció ,I' escriptura d' una dona que ve viure

pràcticament tot el XX, moguda per una vocació implacable i una personalitat intensa.
Es tracta d'un diàleg fet de ressonàncies, contradiccions i fcscincció on es despleguen
proqr-esslvcment. com en un cclidoscopi. algunes de les veLIS més íntimes de l'autora de

La plaça del Diamant. Retrat necessàriament imaginari que és també, inevitcblernent ,

una exploració del propí llegat i de la pròpia identitat.
- Direcció í dramatúrgia: Carlota Subirós
- Intèrprets: Alba Pujol i Carlota Subirós
- Agraïments: Fundació Mercè Rodoreda- Una producció del Grec'08 Festival de

Barcelona en col-lcborccié amb La Secreta.
- Es venen les entrades a Caixa d' Estalvis de Catalunya
- Organitza: Institut de Cultura de Barcelona .

•:. CONCERT' JOAN BAEZ', DINS EL CICLE I CONCERTS DE JULIOL f

Data d'inici 28/07/2008
Data fi; 28/07/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Palau de lo Música Catalana. C Sant Francesc de Paula, 2. 08003 BARCELONA

.

Horaris/Preus: dilluns a les 21:30 h / de 20 a 90 e

Observacions:
,

- La cantant nord-americana Joan Bcez. de 67 anys és una de les exponents de la cançó
tradicional nord-americana. 'La reino de la cançó protesta' actuarà el 28 de juliol al

Palau de la Músi ca.
- Organitza: Concert Studio.
- Es venen les entrades a Caíxa d'Estalvis de Catalunya i al Palau de la Música Catalana
de dill. a div. de 10 h a 21 h.
- Organitza: Concerts Studio
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¡EXPOSICIONS

.:. VISITA A L'EXPOSICIÓ ¡DONES. ELS CAMINS DE LA LLIBERTAT'

AMB CA LA DONA
Data d'inici 01107/2008
Data fi: 01/07/2008

Entrcdc: Lliure
Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 prol. 08010 BARCELONA.
- Atenció: Quedarem al Museu d' Història de Catalunya directament (PI. de Pau Vila 3)
Horaris: dimecres a les 18 h

E-maíl: caladona@caladona.org
Web: www.caladona.org
Telèfon: 934 127 161

Obser-vacions:
- Construint la nostra genealogia: visita a I' exposicié Dones. Els camins de la llibertat.
- Organitza: Ca la Dona.

'

.:. EXPOSICIÓ 'MERCÈS, RODOREDA'. IMATGES D'ELISABETH

INSENSER, DINS EL MARC 'L'AVENTURA DE LLEGIR - COMENTARIS l
RECITACIONS DE MERCÈ RODOREDA'
Data d'inici 01/07/2008
Data fi: 06/07/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda. e Camèlies) 76*80. 08024 BARCELONA

Horaris: dilluns, dimarts, dimecres i dissabte de 10 h a 14 h j de 16 h a 20:30 h

dijous i divendres de 10 h a 20:30 h

Web: www,bnc.cat /cultura
Observacions:
- Exposicié que pretén acompanyar, amb imatges originals d'Eliscbeth Insenser

produïdes especialment per a aquesta mostra, escr-its previs que Mercè Rodoreda va

fer per escriure -o mentre escrivic- els seus poemes.
La imatge revelarà cnctccions. gargots, dibuixos i correccions al marge que ens

endinsen d' una manera innovadora ¡ poc usual en la poeta, però també en la persona,
alhora que ens permeten contemplar trets literaris en els quals l'ull no se so! fixar.
- L' exposició va començar el passat mes de maig.
- Organitza: Consorcí de Biblioteques de Barcelona.
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.:. EXPOSICIÓ liNO MAS''', DE YOLANDA NARANJO
Data d'inici 01/07/2008
Data fi: 17/07/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Casa Amèrica Catalunya. C Còrsega, 299 entl. 08008 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09 h a 15 h i de 16 h a 19 h

E-mail: americat@americat.net
Web: www.americat.net
Telèfon: 932 380 661
Observacions:
- Selecció d'obres de l'artista dorniniccnc Yolanda Naranjo.
L' exposició reuneix diverses creacions que, reclitzcdes sobre diversos suports,
tracten el tema de la violència 'una constant en la seva trajectòria artística' í més

específicament, denuncien rotundament la violència contra la dona. "To sóc agressiva,
el meu llenguatge és agressiu. Això és el que hi ha, no t 'ho posaré bonic", adverteix
l'artista.
- Yolanda Naronja té clar que el seu crit 'NO MA�!' ve en contra d'aquesta societat i

de la violència quotidiana que genera: "s' ha convertit en una cosa tan natural que fins i

tot la celebrem, no la reprimim en cap sentit, ans al contrari; si no l'utilitzes, ets un

pendejo."
- L' exposició ve començcr el passat mes de març.
- Organitza: Casa Amèrica Catalunya .

. :. EXPOSICIÓ 'NO ME DECIDÍA ENTRE SER DIBUJANTA O ESPÍA', DE
SANDRA UVE
Data d

I

inici 0110712008

Data fi: 18/07/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison - Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més

Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns ¡ dijous de 16 h a 21 hi dimecres de 10; h a 21 h

dimarts i divendres de 10 h a 14 h ¡ de 16 h a 21 h, i dissabte de 10 h a 14 h

Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Observccions:
- Sandra Uve desperta el monstre de la seva sensibilitat ¡ I' esplaia en una temàtica

retrospectiva ¡ un clima de tendresa. La seva obra plàstica contrasta amb la seva

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

de la seva vida, però potser no era tan evident que també és una gran espia.
- L' exposició ve començar el passat mes de maig.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison.
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·:. EXPOSICIÓ 'DONES. ELS CAMINS DE LA LLIBERTAT'
Data d' inic: 01/07120'08
Data fi: 20/07/2008
Entrada: Pagament
.Lloc: Museu d'Història de Catalunya. PI. Pau Vila, 3 bxs. 08039 BARCELONA
Horaris: dimarts de 10 h a 19 h. dimecres de 10 h a 20 h. dijous, divendres í dissabte

de 10 h a 19 h. diumenge í festius de 10 h a 14:30 h / 3 a 5 e

Telèfon de reserves: 932 254 244

Observac ions:
� Dedicada a les dónes i a la conquesta dels seus drets a través del temps.
El recorregut permet copsar la realitat de les doncs des del món grecoromà fins als

.

nostres' dies j com, al llarg del temps, han lluitat per superar la marginació i conquerir
la igualtat í la llibertat; tot obligant a introduir canvis en la societat.
- Activitats a I' entorn de I' exposi ció:

- Visites comentades gratuïtes, els diumenges a les 12 h ¡ a les 13 h. Durada: 1 h.
- Visites comentades per a grups, amb reserva prèvia al telèfon indicat.

Durada: lh. Preu: 56,05 e/grup.
- Etinercr-i: 'A peu per lc Barcelona De les Dones' i visita a lexposicié. Durada: 2h

30'
- L' exposició va començar el passat mes d'ebri I.

- Organitza: Institut Català de les Dones i Museu d
' HIstòria de Catalunya .

•:. EXPOSICIÓ 'EL ABISMO' DE JULIETA ORIOLA
Data d'inic: 01107/2008

Data fi: 26/0712008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francescà Bonnemaíson. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris: De dilluns a divendres dLl h a 14 h i de 17 a 21 h. Sala de Trobada (2a.planta)
E-mail: comunicacio@bonnemaison-ccd.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.orgl
Observóeions:
- Resultat d' un estudi que realitza l'artista argentina on investiga la relació directa que
s' estableix entre I 'cbstr-ccció ¡ l'emoció j entre lc figuració ¡ la raó.
- L' exposició va començar el passat mes de juny.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemcison .

•:. EXPOSICIÓ 'HANNAH COLLINS. HISTÒRIA EN CURSi
Data d'inici 01/07/2008

Data ,fi: 24108/2008·
Entrada: lliure
Lloc: CaixaForum Centre Social í Cultural. Av. Marquès de Comillas, 6*8 bxs. 08038

BARCELONA
Horaris: de dilluns ad divendres i diumenge de 10 h a 20 h. i dissabte de 10 h a 22 h.

Visites comentades: dimecres a les 18:30 h.

Web: www.laCaixa.es/ObraSocial
Telèfon d'inscripcions: 934768630 (Grups)
Observccions:
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- El pas del temps i lc presència de lempremtc humana en diferents entorns Són

"essència del tr-eball de Hannah CoWns (Londres, 1956). El territori està marcat pe!
transcurs de la història i pel contrast entre unes formes de vida sociclrnent

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

pròxima a lo notícia, una preocupacíó que ja trobàvem en les seves primeres sèries.
A 'The Hunter's Space' reflexionava sobre la �ítuació de zones com Polònia o Silèsia

després de lo caiguda del Mur de Berlín; a
·

Signs of Life', narrava les condicions de

vide dels emigrats de I' Est cap a I'Oest, cap a Istanbul, i a 'In the Course of Time'

tornava a centrar-se en Polònia, en l' època posterior a la caiguda del comunisme.
- Hannah Collins captura la vida, la dels diferents grups humans que s' assenten en

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

gran monumentalitat- i en la cinematografia experimental, amb un llenguatge fílmic que

voreja el documental i I' escenificcció.
- Es mostren dosdels seus treballs més recents, "Històric en curs" (2007) i "Lc Minal!

(2001-2004), i també una tercera peça inèditc. "Pcrcllel" (2007).
- L' exposició va començar el passat mes de maig.
- Organitza: CaíxaForum Centre Social i Cultural.

.:. EXPOSICIÓ f27 ANYS, 8 MESOS, 14 DIES', DE VIDA YOVANOVICH
Data d'inici 01107/2008
Data fi: 31/08/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Palau de la Virreina, e la Rambla, 99. 08002 BARCELONA
Horaris: De dimarts a divendres d'Ll h a 14 h i de 16 h a 20:30 h, dissabte dLl h a

20:30 h i diumenge i festius dLl h a 15 h.

Observccions:
- Vida Yovanovich ens presenta retrats de dones que s' enfronten a un nou període: lo

presó, un cicle que va començar per haver acabat amb la vida de les seves parelles.
La fotògrafa �exicana no només ens mostro els seus rostres¡ sinó també les seves

històries. Els testimonis anònims narren fragments de les seves vides i la manera en

què elles recorden el moment del crim. Sembla impossible associar la cruesa de les

històries amb les cares d' aquestes dónes. però les seves paraules podrien ser d' altres,
fins ¡ tot d'aquelles que no es troben en una presó física.
-

·

27 anys, 8 mesos, 14 dies' és la continuació d' un llarg període creatiu dedicat a la

dona en reclusió. Novament, Vida Yovanovích ens convida a aturar-nos a mirar i escoltar
dones que han estat gairebé anul·lades de la societat.
- L' exposició va començar el passat mes de maig.
- Organitza: Palau de la Virreina.
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.:. EXPOSICIÓ ·DONES D'AIGUA', DE CARME BOSCH
Data d'inici 01/07/2008-
Data fi: 31/08/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Artesania Catalunya. e Banys Nous, 11 bxs. 08002 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 09 h a 19 hi dissabtes de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h

i diumenges de 10 h a 14 h

Observccions:
- 'Dones d'aigua' és una exposició que, d'uno manera sensible, mostra al públic uns dels

éssers mitològics més bells ¡ poètics del nostre imaginari popular: les dones d'aigua,
anomenades també goges, aloges, fades o encantades.
- L' exposició ve començar el passat mes de juny.
- Organitza: Artesania Catalunya .

•:. EXPOSICIÓ 'LA DESAPARICIÓ. TRAVESSIES DEL DESERT: DEL GOBI A

ATACAMA·. DE MAGDALENA CORREA
Data d'inici 01/07/2008
bctc fi: 14/09/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Casa Àsia. Av. Diagonal¡ 371*373 bxs.08008 BARCELONA
Horaris: dimarts de 10 h a 15 h -

dimecres ¡ dijous de 15 h a 20 h
divendres ¡ dissabte de 10 hoZO h

diumenge de 10 h a 14 h

Observacions:
- El projecte comença omb l'expedició al desert del Gobi (la Xina i Mongòlia) el juliol
del 2006; que va prolongar a Atacama (Xile) el desembre del mateix any, amb intenció
de fer un estudi comparat d'ambdós deserts mitjançant la investigació en curs de les

característíques més evidents.
- La incorporació d'aquestes geografies a la seva obra amplia l'aportació que l'artista
va iniciar fa uns anys amb els enregistraments d' arquitectures urbanes als quals va

contraposar tot seguit els paisatges de la desolccié.
- L' exposició ve començar el passat mes de maig.
- Organitza: Casa Àsia .

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

CAIXAFORUM AMB DON-NA
Data d'inici 02/07/Z008
Data fi: 02/07/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 Zn ZQ. 08008 BARCELONA
Atenció: Quedarem al CaixaForum (Av. Marquès de Comillas 6-8 08038 Ben) a les 12h.

Horaris: dimecres a les 1Z:30 h

E�ma¡1: info@don-na.eom
Web: http://www.don-na.com
Observacions:
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- Aquesta exposició vol presentar l'aportació de Prato, a lo Toscana, ciutat on va tenir

.

lloc l'esperit clàssic i l'humanisme en el Renaixement, un dels grans esdeveniments de
lc història.
- Nota: Recordeu apuntar-vos per a la visita a Don-na.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural

.:. EXPOSICIÓ lLA PLATA: DISSENY l SENSACIONS' DE PAOLA DE LA
PEÑA I COLETTA HANSSENS
Data d

I

inici 10/07/2008

Data fi: 3010712008
Entrada: Lliure

. Lloc: Centre Cultural Pere Pruna. C Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10 h a 14 h i de 16 h a 21 h

Web: www.espaiperepruna.org
Telèfon: 934 1B6 537

Observacions:
- Dues dissenyadores proposen experimentar les sensacions que puguin suggerír el
metall plata en relació amb el cos humà. A través de les seves obres fan una recerca

em,ocional en I' equilibr. estètica/interiorització de cada persona. La vibració procedeix
del nostre interior. El resultat és la bellesa.
- Inauguració: dijous, 10 de juliol a les 19h.
- Organitza: Centre Cultural Pere Pruna .

•:. UNA NIT AL MUSEU: VISITA DINAMITZADA 'DES DE LA FINESTRA:
DONES IMAGINADES f

Data d'inici 22/07/2008
Data fi: 26/08/200B

Entrada: Pagament
Lloc: Museu d'Història de la Ciutat - Conjunt Monumental de la Plaça del Rei. PI Rei,
7*9. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: a les 21 h / 10 e

Telèfon de reserves: 932562122 (dll. a dj.: 10 a 14 i 16 a 19 hi dv.: 10 a 14 h)
Web: www.museuhístoria.bcn.cat
E-mail: reserves-mhcb@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/cultura
Observacions:
- Visitarem el subsòl arqueològic de la Plaça del Rei a través de la mirada de les dones
anònimes que podrien haver viscut a la Barcino romana o a la Barcelona alt medieval i

baix medieval.
- Organitza: Museu d'Història de la Ciutat
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.:. pREMI CANDI VILLAFAÑE DE ·PROJECTES DE PROMOCIÓ DfIGUALTAT

D'OPORTUNITATS'
Data d' inici: 01/04/2008

Data fi: 31/10/2008

Entrada: Lliure
Lloc: Rambla de Ferran 13, 2a planta. 25007 LLEIDA.
Web: http://serveispersonals.paeria.cat
Telèfon: 973 700 706

Observac i ans:
- L

I

Ajuntament de Lleida convoca la l edició d
I

aquest premi.
- La creació d'aquest premi vol siçnifíccr-, alhora, un record a Candi Villafañe com a

persona solidària, sensible i lluitadora en I' àmbit de les desigualtats socials, i un

reconeixement a lo seva tasca coma regidor de Serveis personals i Salut Púb lice de

I'Ajuntament de Lleida.
.

.. El premi pretén impulsar projectes i actuacions d'intervenció en el territori que
fomentin lc igualtat d' oportunítats en diferents àmbits com: infància i 'adolescència,
igualtat de gènere, gent gran, persones amb discapacítat física, psíquica o sensorial,
persones excloses socialment o amb rise d' exclusió, etc .

.. A qui s' adreça: a totes les entitats d'iniciativa social, administracions, 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 especificar com s'aplicarà i s'haurà

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

que s'hagi realitzat durant els últims tres anys (2006-2008).
- Terminis: fins el 31 d' octubre de 2008 a les 14h.
- Valoració: Inclusió d' elements per a ala igualtat d' opor.tunítats, treball comunitcr-i,
maré teòric, me+odoloçic. avaluació del procés ¡ dels resultats¡ elements innovcdors.
enfocament' interdisciplinari, integració d' àmbits i serveis, cpliccbilrtot I pluralisme,
caràcter transferible i complementarietat.
- Premí: 4500 e per cada projecte. El premi podrà quedar desert.

- Resolució: el veredicte es realitzarà durant el lr. Trimestre de 2009 i serà

comunicat a les por+iciponts-.
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.:. PROGRAMA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMAt ADREÇAT A

DONES ENTRE 50-64 ANYS
Entrada: Lliure
Uae: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29. 08003 BARCELONA

Telèfon: 93 248 30 78

Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar. Les dels districtes de Gràcia í Sarrià-Sant Gervasi a I' Hospital de I' Esperança.
Les d'Horta-Guinardó a l'Hospital de la Vall d'Hebrón. Les dónes de la Dreta de

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

- Si no han rebut la carta ¡ estan dins del grup de dónes que viuen a Barcelona a les

quals ve dirigida la campanyo, s' han de posar en contacte amb I' hospital que els

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

•:. RUTA GUIADA 'CIUTADANES. RUTA DE LES DONES' ORGANITZADA

PER L'INSTITUT MUNICIPAL DEL.PAISATGE URBÀ l LA QUALITAT DE
VIDA
Data d

I

inic: 01/12/2007

Data fí: 30/12/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Centre del Modernisme *PI. Catalunya. PI. Catalunya; 17 sot. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes a les 11 h / 3 e.

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

·

Dones de la Barcelona pr-otoindustric] de les dones ': 15 e.

Telèfon: 933177652 Centre del Modernisme - plaça Catalunya.
Observac jans:
- La ruta guiada, organitzada per l'Institut Municipal del Paisatge Urbò j la Qualitat de
Vida, consta de dos itineraris: el de les dones a la Barcelona romana i medieval (per
Ciutat Vella) ¡ el de les dones a I' era protoíndustrial í industrial (pel Raval) ..

- Aquesta ruta guiada s'ha complementat amb la publicació del IlibreHCiutadanes. Ruta
de lesdones. Barcelona. L'Hospitalet. Sant Adrtà''. de l'escriptora Isabel-Clara Simó.
que conté un total de sis itinerarïs per Barcelona, I' Hospitalet i Sant Adrià. Aquest
llibre es pot adquirir als tres centres del Modernisme de Barcelona j també a [es

principals llibreries de la ciutat; preu: 15 e.

- Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
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.:. PROGRAMA DE RÀDIO 'ONES DE DONEst
Data d' inici: 'tot I' any
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio gràcia al 107.7 de la FM

Horaris: tots els dimarts de 18.10 a 19 h

Observccions:
- Un programa per a les dones fet per dónes.
- Objectius:

... Informar sobre esdeveniments, temes i qüestions d'interès per a les dones.
- Difusió d'actes a agendes de les cssociccions de dones j dels actes més

importants relatius a les dones.
- Continuar amb lo tasca d' interconnectar les associacions de dones del districte.

fer Xarxa ¡ afavorir lc relació entre entitats.
- Fer participar i donar veu a entitats í associacions a tots els sectors del barri en

la problemàtica de la dona.
- Aprofundir en l'anàlisi de la situació actual de les dones i debatre les diferents

propostes de treball i actuació.
- Visibihtzcr la feina de les dones í recuperar-ne la seva memòria històrica.
- Organitza: Realitzat per la Vocalia de la Dona de I' AVV Vila de Gràcia .

•:. ESTIU 2008: BRESSOL D'ESTIU PER A INFANTS D't A 3 ANYS
Data d'inici 01/0712008
Data fi: 31/0712008
Entrada: Pagament
Lloc: Escoles Bressol Municipals
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09:00 h a 15:00 h o de 09:00 h a 17:00 h
/ Consulteu preu amb l'equipament respectiu del vostre barri.

Web: www,bcn.cat/vacances
Observacions:
- Atenció: A Escoles bressol municipals de la ciutat: consulteu el web.
- Què ofereixen: activitats divertides ¡ adients a les edats dels infants, tasqués de

curc.í respecte del hàbits d'higiene, alimentació í descans.
- A qui s'adrecen: a infants di 1 a 3 cnvs (els de tres anys han dhcver nascut durant el

2005, excepte que l'oferta de t'activitat de la guia especiflqul el contrari).
- Organitza: Ajuntament de Barcelona .

•:. ESTIU 2008: CASAL D'ESTIU PER A INFANTS DE 3 A 12 ANYS A

CEIPS l LUDOTEQUES
Data d' inici 01/07/2008

Data fi: 10/0912008
Entrada: Pagament
Lloc: Consulteu el vostre equipament (Col'legi Infantil i Primària Municipal) més proper.
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09 h a 13 h o «íe 09 h o 17 h /
Consulteu preus ¡ horaris amb els equipaments del vostre bor-ri.

Web: www.bcn.cat/vacances
Observacions:
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- Jocs, tallers creatius, sortides per lc ciutat (piscina, visites a museusj.dinàrniques de

grup, etc. Consulteu el casal del vostre barri.
- Organitza: Ajuntament de Barcelona .

•:. 'FESTA AMB CA LA DONA!
Data d'inici 05/0712008

Data fi: 05/07/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Ca lo Dona. C Casp, 38 pral. 08010. BARCELONA
Horaris/: dissabte a les 19 h

E-mail: caladona@caladona.org
Web: www.caladona.org
Telèfon: 934 127161

Observacions:

-. Atenció: Trobada a la plaça de les dónes (Ripoll 25).
- La casa que volem: foto vintage, cremat t

havaneres i recitcl.
- Organitza: Ca la Dona .

•:. VISITA A 'EXPO ZARAGOZA' AMB DON-NA
Data d'inici 10/0712008
Data fi: 10/07/2008

Entrada: Pagament
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2°. 08008 BARCELONA
Atenció: Quedarem a Don-na (Rambla Catalunya amb Provença) a les 7 h del matí que
ens vindrà a buscar un autocar.

Horaris/Preus: dijous' de 07 h a 23 h 1 150 e

E-mail: info@don-na.com
Web: http://w�w.don-na.com
Telèfon: 932 151 533

Observacions:
- Les exposicions internacionals ofereixen totes les garanties de no decebre al visitant.

El països que hi participen s' esmercen per ser un mirall de les seves cultures, amb uns

espectaculars pavellons que els representen. Encara guardem ben viu el record de

Sevilla ubicat a la Cartoixa, amb les vagonetes a l'aire per admirar a vista d'ocell la

Expo de dalt a baix. Ens sembla una boníssirnc proposta acabar el curs amb una excursió

a 'I' Expo Zaragoza' .

- Un autocar ens deixarà a I' Expo. Tenim reserva per dinar al guanyador del Concurs de

Restaurants d' Aragó: el "Pabellón de Arnqón" j reservat un Telecabina que ve combinat

amb l'entrada. Visita durant tot el dia i sortida de Saragossa a les 23 h.

Un cop arribem a Barcelona á Balmes / Provença ens estarà esperant una flota de taxis

per a dur-nos a cadascuna a casa.

- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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.:. TROBADA D'ASSOCIACIONS DE DONES IMMIGRADES 'CATALUNYA

DIVERSA l FEMENINA: ·'PROJECTE: DUES MIRADES. DUES RIBES'
Data d' inici 11/07/2008
Data fí: 11/0712008
Entrada: Lli ure

Lloc: Espai Francesca Bonnerncison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres de 16 h a 20 h í dissabte de 10 a 14 h. 3a. Planta'

Telèfon: 932 684 218

Observacions:
.

- La feminització de les migracions és un fet que no només fa referència a una realitat

quantitativa sinó que també ímplica convis en les seves respostes i propostes. Les dones

aporten experiències, projectes i somnis a partir d' itinercr-is migratoris propis. Les

associacions de dorres immigrades es conformen, en aquest sentit
t en una base

fonamental per tal de conèixer la realitat femenina de les migracions actuals.
- Objectius:

- Donar a conèixer la d¡v�rsitat de les associacions de dorres.
- Generar' espais de reconeixement, visibilitct í cooperació entre les

associacions de dones immigrades i altres factors socials.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemcison.
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•

Centre Municipal d'Informació
j 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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