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AGENDA DONA
setembre 2008

�AjUntament �p de Barcelona

Setto de Serveis Personals
Ce.ntre Municipal d'Informació

I Recursos per a les Dones
(ClRD)

•

Centre Municipal d/lnformació
i Recursos per a les Dones

Regidoria de Dones i Joyentut



Podeu trobar I'Aqendo Donà del CIRD al web:

http://www.bcn.c�t /dones
clicant a la pàgina del CIRD

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

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

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

L
I

entrada d'informació d'actes per l'AGENDA DONA es tanca el dia 20

de cada mes, per qüestions tècniques d'edició.

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

un mes abans.

�

Agrcúm la vostra col-lcborcció.
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AQUEST MES EL CIRD US CONVIDEM A:

LiEXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA:

'�Jigeen, rewbe, ku sekck, mousse, mousoulou.
sounkouto, yakaret kharfadoung, 'rew-we .. � dónes"

'\

DE SUSANNA ADELL, MONTSERRAT DE LA GUARDIA,
DAVID SALVADORES, MARIA JOsÉ SALVADORES I ANAÏS VIDAL

Viatge pel Senegal i, Burkina Faso que mostren el protagonisme de

lo dona en lc vida i la societat africana.

US ESPEREM A TOTES�
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I
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JORNADES;CONFERENCIES i XERRADES I COL· LOQUIS .. " .

•:. TAULA RODONA I PERFORMANCE 'DONA LLATINOAMERICANA,
EDICIÓ l DISSENY'
Data d'inici 10109/2008
Data fi: 10/09/2008
Entrada: Lliure

l.loc: Casa Amèrica Catalunya. C Còrsega, 299 entl. 08008 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
E-mail: cmericat@americat.net
Web: www.amer·jcat.net

Telèfon: 932 380 661

Observccions:
- Diàleg sobre lc història de les dones impressores, editores i dissenyadores entre lo

dissenyadora ¡ historiadora argentino-mexicana, Marina Garone Gravier, ¡ I' historíador

Albert Corbeto, membre de lc Reíal Acadèmia de Bones Lletres. A continuació, Marina
Garone presenta el projecte

.

BioGráficas. Historia de las diseñadoras

latinoamericanas' .

- Acte ccndurt per Teresa Férrtz. de lc Universitat Oberta de Catalunya (UOC),
experta en tecnologies ¡ difusió cultural, ¡ investigadora de I' exili català a Mèxic. La

'performance' ¡ proposta escènica' Més que vídues i orfes' tancarà lo sessió .

•:. CONFERÈNCIA 'LA DONA AL BRASIL' A CURA DE RITA LAURA

SEGATO
Data d' inici 15/0912008

Data fi: 15/09/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Casa Amèrica Catalunya. e Còrsega, 299 entL 08008 BARCELONA

Horaris: dilluns a les 19:00 h

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

Telèfon: 932 380 661

Observacions:
- Antropòloga Rita Laura Segato, de la Universitat de Brasília, antropòloga experta en

mulficulturclisrne diferència ¡ violència ¡ investigadora dels crims comesos a Ciudad

Juárez (Mèxic).
- La seva conferèncía posarà l

'

accent en lo situació de lc dona al Brasil, tant a lo zona

rural com a la urbana. Represa del dele 'Per què les continuen matant?', sobre lo

situació de lc dona a Iberoamèrica.
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.:. TERTÚUA JMERCÈ RODOREbA I L'HUMOR-$' DINS EL ·CIClE

RODOREDA, DE LfHUMOR I DE L'AMOR'
Data d'inici 18/09/2008

Data fi: 18/09/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones, Dagueria" 13 Baix. 08002 BARCELONA
Hor'cris: dijous a les 19:00 h

E-maii: ¡hbreriaproleg@llibreriopro!eg.com
Web: http://wwwJlrbre.riaprole:g.com
Telèfon: 933192425
Observccions:

-L'estudicsc de la narrativa primerenca de Rodoreda, Roser Porta; s'encarregarà
d'introduir aquesta part de I' obra menys coneguda de f' escriptora. En el trcnscurs de

l'acte, les actrius Carme Sense. Arccef Bruch ¡ Mont Plans llegiran fragments de les

primeres novel-les de I'outoro.
- El cicle vel aprofundir en els aspectes menys coneguts de r obra de Rodoreda, com
l'humor i la ironia, que es plcsmen a través de la Seva obra literària primerenca ¡ debono

part de la seva pr-oducció periodística. A més, convida a ta tria d' un text per serllegit
en lc tercera sessió, dedicada a l' obra' Mirall trencat'.
- La Llibreria Pròleg presentarà una cmbientcció que recrearà l'època, amb objectes i

edicions deis llibres de Rodoreda,
- �ol·labora: Fundació Mercè Rodoreda, Col'legi de Per-iodistes de Catalunya-Ass"ociació
de Dones Per-iodistes de Catalunya
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones
- Patrocina: Institut Català de les Dones .

•:. CONFERÈNCIA ION SÓN ELS PUNTALS DEL MAIG FRANCÈS DESPRÉS
DE 40 ANYS?'

Data d'inici 22/09/2008
Data fi; 22/09/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dilluns a tes Entrada Gratuïta 18:00 h

E-mall: ¡nfo@don�na.com
Web: www.don-na.com
Observccions:

- És bo que ens preguntem de vegades quins horitzons de referència tenim, quins valors
estimulen la nostra activitat tant a nivell personal com col-lectiu. ViVim en una societe+

on hi ha una gran transformació de valors, però hi ha valors que són perennement
valuosos.
- Ens en parlarà Francesc Torralba Rosello. Filòsof Teòleg. Director de la càtedra

ETHOS de lo URL.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
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.:. TERTÚLIA tEL PERIODISME DE RODOREDA, IRONIA I FRESCOR1' bINs
EL iCICLE RODOREDA1 DE L1HUMOR I DE L'AMORt
Dáta 0-' inici 25/09/2008
Data fi: 25/09/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 1.3 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h Entrada Gratuïta
E-mail: lIibrerlUproleg@llibreríaproleQ£om
Web: http://www.IHbreriaproleg.com
Telèfon: 933192425
Observacions:
- L' etapa en que Rodoreda es va dedicar al per-iodisme serà analitzada per ElviraAltés,
autora de Les per-iodistes en el temps de la República, ¡ reconegudes periodistes, com
Elisenda Roca ¡ Eva Piqué llegiran articles ¡ entrevistes publicats per l'autora ala

premsa de I' època.
- El ci cie vol aprofundir en els aspectes menys coneguts de !

J

obra de Rodoreda, com
l'humor ¡ la ironia, que es plasmen a través de lo seva obra literària primerenca ¡ de

bona part de lo seva producció periodística. A més, convida a la tría d'un text per ser

llegit en fa tercera sessió, dedicada a I' obra' Mirall trencat'.
- La Llibreria Pròleg presentarà una cmbientcció que recrearà I' època, amb objectes í

edicions dels llibres de Rodoreda.
- Col·labora: Fundació Mercè Rodoreda
- Organítza: Pròleg, Llibreria de les Dones
- Patrocina: Institut Català de les Dones

.:. TERTÚUA LITERÀRIA AMB LUISA FORTES
Data d'inrci 27/09/2008
Data fi: 27/09/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de fes Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horcris/Pr-eus: últim dissabte de mes a les 18 h 2e.

E-mail: Ifibreriaproleg@llibrerioproleg.com
Web: http://wwwJI¡breríaproleo.com
Telèfon: 933192425
.Observacions:

- Única sessió per proposar I defensar i votar les lectures del curs que comença ...

\ Relacions: Tipus de Relació: se celebra a Pròleg. Llibreria de les Dones
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones

.:. TERTÚLIA tMIRAbES bE DONES f. TERTÚLIA SOBRE EL LLIBRE JULIA

D IANA MARIA MOIX
Data d' inici 27/09/2008
Data fi: 27/09/2008

Entrada: Lliure
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte d'11:00 h a 13:00 h Entrada general de: 27 e sessió
individual.
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Preu per bloc (inclou dossier amb textos): 80e.
E-mail:

���;;.;....;...;_;;;;.,;.;c.=....;����=��

Web: http://www.¡!ibreríàproleg.cPtT\
Telèfon: 933192425
Observccions:

-A partir d' una enquesta entr-e les lectores de lo llibreria Pròleg, s' ha escollit lc

novello 'Mirall trencat'. L' escriptora ¡ periodista Mercè Ibor-z. autora de Roder-edc:
exili i desig, intróduirò l'acte explicant el moment Vital í el context social i polític en

que I' escriptora va escriure aquesta novel-lc. Les assistents tindran r oportunitat de

llegir diversos fragments d'aquesta obra.
- La Llibreria Pròleg pr-esentcr-è una cmbien+cció que recrearà l' època, amb objectes i

edicions dels llibres de Rodoreda.
- Organitza: Pròleg. Uibreria de les Dones
Vine a fer un cafè amb ...

: Xerrada amb Julio Llcmczares: comenta el seu recorregut
perles catedrals espanyoles,

·

Las rosos de piedra' .

Data d'inici 30/0912008
Data fi: 30/09/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaíson. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 h a 20:30 h

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

Observaci ans:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemoiscn .

.. Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison

.:. TERTÚLIA fL1AMOR EN L·OBRA DE RODOREDA' DINS El 'CICLE

RODOREDA, DE LtHUMOR r DE L1AMOR'
Data d'inici 02/10/2008
Data fi: 02/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h

E-maíl: Ilibrerioproieg@llibrerroproleg.com
Web: http://www.Hibrer¡aproleg.com
Telèfon: 933192425
Observaci ons:

-A partir d'una enquesta entre les lectores de la llibreria Pròleg, s'ha escollit lo

novel-la 'Mirall trencat '. L' escriptora ¡ periodista Mercè Ibcrz. autora deRodoredo:
exili ¡ desig, introduirà l'acte explicant el moment vital ¡ el context sociali pelitic en que
I' escriptora ve escriure aquesta novel-to. Les assistents tindran i' oportunitat de llegir
diversos fragments doquesto obra.
- La Llibreria Pròleg presentarà una ambientació que recrearà l' època, crnb objectes i

edicions dels llibres de Rodoreda.
- Col-lcbcro: Fundació Mercè Rodoreda, Col'legí de Períodistes de Catalunya-Associació
de Dones Per-iodistes de Catalunya
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones,
- Patrocina: Institut Català de les Dones.
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.:.. VIII JORNADA t BANCS DEL TEMPS �

Data d'inici 09/10/2008

Data fi: 09/1012008
Entrada: Lliure
Lloc: Museu d' Història de Catalunya. PI Pau Vila, 3 bxs. 08039 BARCELONA
Horaris: dijous de 09:30 h Q 19:30 h Entrada Gratuita

Fax d'inscripcions : 933 198 566

E-mail: saludyfamilia@saludyfami¡ia.es
Observoc ions:
- Objectius:
- Intercanviar Bones Pràctiques entre els Bancs del Temps en funcioncment.
- Difondr-e les bases í els resultats de I

j

experiència deis Bancs del temps a nivellloccl,
autonòmic, estatal ¡ Internccioncl.
- Reflexionar sobre les necessitcts ¡ les perspectives de desenvolupament de nous

instruments i serveis de recolzament per a lc concilicció de lo vida laboral i familiar.

-Organitza: Associació Salud y Família.

,
- Collabora: Ajuntament de Barcelona, Ministerio de Igualdad, Diputació de Barcelona,
Museu d' Història de Catalunya.

.

.:. XERRADES: "AQUÍ RECICLEM'" NOUS ESTILS DE VIDA r CONSUM
Data d'inici 14/10/2008
Data fi: 14/10/2008

Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic ViHa Florida. e Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: 14 d'octubre a les 19:00 h

Observocicns:
� Una iniciativa basada en la pcr+iclpccié ciutadana per fomentar el reciclatge. A càrrec

de Xavier Hidalgo, Agnès Aran í Pita Gan.
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CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ... �

*:.. PROJECT.E i ACOLLIR 4' : TALLERS DE CIUTADANrA BÀSICA l

Dota d'inici 01102/2008
Dota fi: durant tot t' any.
Entrada: Lliure
Lloc: Associació Catòlica Internccioncl Servei de Joventut Femenina. C València, 273 '

Ir lc. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres i dijous de 09 ha 14 h. Quinzenal.
E�mail: sido@adsjf.es
Web: www.o:cisjf.es
Telèfon; 932 155 626
Observccions:
- Adreçat a: Dones immigrants amb o sense documen+cció en regla.
- Objectiu: Integrar a les dónes immigrants a lo cultura d'acollida.
- Continguts:

.

- Pla individual de treball
- Taller d' orterrtcció 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 .

•:. CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PER A DONES EN SITUACIÓ
D1ATUR
Data d' inici 01109/2008
Data fi; 29/12/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Associació Dones .per lc Inserció Laboral. e Guàrdia, 14 bxs. 08001 BARCELONA

Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 15:00 h ¡ de 14:30 h a 19:30 h

Telèfon de reserves: Teresa Martínez 933 428 380

Observccions:
- Ocupccions amb un elevat percentatge d'inserció ícborcl:
- Ajudanta de cuina (464 hores): dónes majors de 45 anys en situació d' atur.
- Auxiliar d'ajuda a domicili ( 499 hores): dones majors de 45 anys en situació d'atur.
- Cambrera de restaurant o bar (464 hores): joves menors de 25 anys en situació

d'atur í primera ocupació.
- Tots els cursos inclouen pràctiques en empreses.
- Inici: Selecció d' alumnes immediata. Inici dels cursos setembre de 2008
- Organitza: Associació Dones per la Inserció Laboral
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.:. PREINSCRIPCIÓ AL -MÀSTER OFICIAL EN ESTUDIS DE DONES,
GÈNERE l CIVTADANIA� IMPARTITPER LlINSTITUT

INTERUNIVERSITARI D'ESTUDIS DE DONEs r GÈNERE (IIEDG)
Data d'inici 01/09/2008

Data fi: 15/09/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Facultat de Filologia. G.V. Corts Catalanes, 585.08007 BARCELONA

Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 h a 14:00 h Consulteu preu de! Màster

Web: http://www.ub.edu/masterofida!
Dbservcc ¡ ens:
- Classes: Casa del Mar, cI Albor-edc, nO 1 - 08004 Barcelona.

- El. Màster Oficial en Estudis de dorres, gènere ¡ ciutadania és. un màster

interdisciplincri creat per set universitats catalanes: UB (coordinadora), UAS,
UdG,UdL, UPC, URV ï Uvic. El màster consta de 120 crèdits ECTS, a cursar en 2 anys, ¡

és de títol únic amb dues crientccions: una de recerca i una professional. Es pot cursar
endues modalitats: presencial i online. Les classes pr-esencials esr'eclitzcrcn a la Casa

del Mar .

•:. CURS •EXERCICIS CORPORALS AMB MÚSICA' PER A DONES
Data d'inici 01/09/2008
Dato fi: 29/09/2008

Entrada: Pagament
Lloc: Don-na, Prisma Cultural, Rbla Catalunya, 101 2n 2°. 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: di I tuns de 12:00 h (1 13 :00 h / 60 e Sòcies: 45 e.

E-moil: info@don-no.com
Web: http://www.don ...no.eom/

Telèfon: 932 151 373

Observadens:
- Prof�ssora Eisa Tous.

- Guanya agilitat - Redueix dolors musculars - Aprima lo panxa
- Tracte personalitzat.

- Organitza: Don-na, Prisma Cultura!

.:. CURS 'INrORMÀTICA � PER A DONES
Data d'inici 01/09/2008
Data fi: 29/09/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Don-na, Prisma CulturaL Rbla Catalunya, 101 2n 2°.08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns ¡ dimecres I 60 e Sòcies: 45 e. Matí. Hores convingudes.
E-mail: mfo@don-na.com
Web: http://www.don-na.com/
Telèfon: 932 151 373

Observccions:
- Professorc: Àngela A leu.

- Inicicció a I 'ordinador: Fotòfox.
- Pràctiques i perfeccionomerrt d'informàtica.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural



.:. CURS D'ANGLÈS (NIVELL MITJÀ) PER A DONES
Data ci' inici 02/09/2008
Data fí: 30/09/2008

Entrada: Pagament
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rblo Catal.ljnya, 101 2n 2°,08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dimorf? de 15:30 h ci 17:00 h 1 60 e Sòcies: 45 e.

E-mail: info@don-na.com
Web: http://www.don-na.com/
Telèfon: 932 151 373

Observccicns:

-Prcfessorc: Ms. Margareth.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural

.:. CURS 'IOGA * PER A DONES
Data d'inici 02/09/2008

Data fi: 30/09/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Don-na, Prisma CulturaL Rbla Cata�unyal 101 2n 2(l. 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts ¡ dijous de 09;30 h a 11:00 h / 60 e Sòcies: 45 e.

E-mail: mfo@don-ncLcom
Web: http://www.don-na.eoml
Telèfon: 932 151 373

Obser-vacions:
.;, Professoro: Ariadna.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultura!

.:. CURS 'L'ART AL DIAl PER A DONES
Data d'inici 02/09/2008

Data fi: 30/09/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2°, 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts d' 11:30 ha 13:00 h / 60 e Sòcies: 45 e,

E-maU: info@dor,-no,com
Web: www.don-nc.com

Telèfon:,932 151 373

Observcc j ons:
- Pr-ofessor-e: Modo lc,

- Organítza: Don-na, Prisma Cultural

..:. CURS 'FILOSOFIAi PER·A DONES
Data d' inici 03/09/2008

Data fi: 24/09/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2°, 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 18:00 ha 19:30 h / 60 eSòcies: 45 e.

E-mail: info@don-na.com
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Web: www.don-na.com
Telèfon: 932 151 373

Observccicns:
- Professor: Guillem Portillo.
- Estudi dels darrers textos publicats per Emmanuel Kant. Estudi del Neopositivisme
lògic del cercle de Viena -s. XX- particularment de la figura de Karl Popper.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural

.:. CURS tLIDERATGE l GÈNERE' ¡ A CÀRREC lYESTHER BARBERÀ
Data d'inici 18/09/2008
Data fi; 18/09/2008

Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bcnnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous de 16:00 h a 20:00 h Aulc 306.

Web: http://www,bonnematson-ccd,org/
Telèfon: 932 684 218

Observncions:
- Adreçat a responsables de polítiques locals.

- Organitza: Diputució de Borcelcnc-Oficino Tècnicc del Pla d'Igualtat

..:. TALLER INTENSIU 'NÈIXER¡ VIURE, MORIR. t
A CURA DE CARME seó

Data d'inici 20/09/2008

Data fi: 20/09/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Boix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte d' 11:00 h a 14:30 hi/ 80 e Es donarà dossier amb material.
de 16:30 ha 20:00 h

Web: http://www.l!ibrerlaproleg.com
E-mail: IHbreriaproleg@Uibreriopro!eg.com
Telèfon: 933 192 425

Observccions:
..' .,.Practicar lc escucha de lc propia intuición; hacer preguntas: sentir curiosidad; ver'
lo que se tenga que ver: oír lo que se tenga que oír; y actuar después de acuerdo con

aquello que una sabe que es verdad. El alma recibe al nacer facultades irrturtivos.Es

posible que éstas estén cubiertas por años v cños de cenizos y excr-ementos. pero noes

el fin del mundo. pues todo se puede limpiar', Clarissa Pinkola Estés. 'Mujeres que
corren con los lobos'.
- Treballarem de forma pròctico. és a dir a por+ir d' exemples ¡ casos reals ¡ també

d' una base teòrica mtrodoctòr:c. els següents temes:
- Néixer i re-néixer.
- Viure lo vida amb plenitud, sentit ¡ siqnificot de l'existència.
- La joia de tenir vida.
- La responsabilitat davant la pròpia vida.
- La recerca de la saviesa, de lo plenitud.
- Emmalaltir, envellir, morir.
- Acompanyar el dolor.
- Sentir el dolor.
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- Organitza: Associcció Cultural de Dones Hildegarda
- Col-laboro: Pròleg. Llibreria de les Dones

.:. PRESENTACId CURS (ESTRELLA f DELS DILLUNS
Data d'inici 29/09/2008
Data fi: 29/09/2008
Entr-cdc; Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rblo Catalunya, 101 2n 2°,08008 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 17:30 h

E-rrtail: info@don-ná.com
Web: www.don-no.com

Telèfon: 932 151 373

Observccions:
- La reunió que ens portarà a conèixer els responsables del curs més 'esperat de tot
I' any, la tindrem ...

- Organitza: Don .. na, Prisma Cultural

+:. ·TALLER D lAUTOESTIMA PER A DONES
Data d'ini ci 30/09/2008
Data fi: 16/12/2008

Entrada: Lliure
Lloc: Centre de Servers Soda Is d' Horta. e Santes Creus: 8. 08031 BARCELONA
Horaris: dimarts de 18:00 h a 20:00 h Inscripcions prèvies. Pieces limitades.

Telèfon de reserves: 934 200 008 PIAD Horta-Guinardó
Observccions:
- Aquest taller ens ajuda a treballar la qualitat de sentir-nos bé amb nosaltres
mateixes. � Volem' treballar els sentiments de sentir-nos poc valorades, tenir massa

verqonyc c sentir-nos culpables en excés.
- Trobarem nous recursos per tal de millorar lo nostra autoestima.
- Per ínscriur-et ¡ rebre informació pese 'f en contacte amb et PIAD Horta-Guinardó.
Horarí d'atenció: Dilluns, dimecres ¡ divendres: 9-12h i dimarts ¡ diJOUS: 16- 19h.

(PLSantes Creus 8). (Servei contestador 24h).
� Organitza: Punt d'Informació í Atenció a les Dones d' Horta-Guinardó

.:. CURS fDONAIARBRE� UNA VISIÓ ECOFEMINISTA DE L'ART'
Data d'inici 01110/2008
Data fi: 30/05/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espaí Francesca Bonnemolson. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 18:00 h a 20:00 h I 135 e Durada: 60 h

E-mail: edono@diba.cat
Observcclons:
- Discurs sobre la metàfora dona-arbre a partir de lo litereturo í les arts visuals .des
d

'

una dimensió ètica que alguns autors i autores han fet al llarg de la història, per
passar a reprendre des principis ètics fonamentals per a l'eceferrunisme.lc cura i el

respecte.
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- Matriculàció: durant el mes de setembre. Consu�teu' amb ¡' Escola de lo dona per a

dates exactes.
- Atenció: Consulteu horari de finalització de! curs amb l'Escola de lc dona.
- Promou: Espai Francesca Bonnemaison-Escolc Professional de lc Dona

*:* ITINERARIS EN EL SECTOR DE SERVEIS A LEs EMPRESES, COMERÇ,
HOSTELERIA I CONSTRUCCIÓ , DINS EL PROGRAMA D f OCUPACIÓ I

INCLUSIÓ DE BARCELONA ACTIVA: lLA· CLAU DEL TEU FUTUR
PROFESSIONAL f

Data d'inici 01/10/2008

Data fi: 20/12/2008

Entrada: Lliure
Lloc: Barcelona Activa S.A. e Perú, 52. 08018 BARCELONA
E-mail: barcelonactivo.@barcelonactiva.es
Web: http://www.barce!onactíva.es
Observocions:

'

- Serveis a les Empreses:
- Experta en neteja d'immobles: 100 h teoria i 40 h pràctiques.
- Vigilància ¡ atenció a pàrkings urbans: 100 h teoria ¡ 40 h pràctiques.
- Infer-meció al client/a o telemàrqueting: 120 h teoria i 80 h pràctiques.
- Serveis a les persones:
- Directora de Lleure Infantil: 170 h recrio i 175 h pràctiques.
- Dir'ectoro de residències de gent gran: 200 h teoria ¡ 50,h pràctiques.
� MonitorIa de menjador: 150 h teoria í 50 h pràctiques.
- MonitorIa de lleure infantil: 150 h teoria i 50 h pràctiques.

- Atenció: Els Itineraris del sector Serveis a les Persones estan dirigits a persones:
� En situació d'atur.
- S¡ són estrangeres: amb permís de residència o tr-eball.

- Comerç i Hosteleria
- Ajudcnto de cuina: 100 h teoria ¡ 40 h pràctiques.
- Cambrera de pisos: 250 h teoria i 80 h pràctiques.
- Dependentc de carnisseria: 170 h teoría ¡ 80 h pràctiques.
- Dependenta de peixateria: 170' h teoria i 80 h pràctiques.
- Repostadora de supermercat: 170 h teoria ¡ 80 h pràctiques.
- Constr-ucció
,. Fustera d' estructures de metallileugeres: 225 h teoric í 80 h pràctiques.
- Instullodor-c d' estructures de metall lleugeres: 225 h teoria i 80 h pràctiques.
- Auxiliar dinstul-lodorc d' aigua: 215 h teoria i 80 h pràctiques .

.. Auxiliar d'instaHadora d'edificis: 205 h teorio í 80 h pràctiques.
- Auxiliar d "instcllcdorc d' aire condicionct: 205 h teoria ¡' 80 'h pràctiques.

- Atenció: Confirmeu horaris í dotes amb els Centres.

-Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administrcciones

Públicas'.
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+:. CURS *DOCUMENTAL r GÈNERE I! LA REALITZACIÓ DOCUMENTAL DES
D'UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE1
Data d'inici Ò2/10/2008
Data fí: 30/05/2009

Entrodc: Pagament
- Atenció: Consulteu horari de finalització de! curs amb l'Escola de to dona,
Horaris/Preus: dimarts ¡ dijous de 17:00 h a 19:00 h I 28Te Durada: 180 h

divendres de 16:30 h a 20:30 h

E-mair: iError!Marcador no definido.
Observadons:

- Matriculació: durant el mes de setembre. Consulteu amb I 'Escola de lo dona per Q

dates exactes.
- Per a mctr-iculcr-se en aquest curs cal fer una entrevista prèvia.
- Taller d'introducció a lc realització de documentcls que intenta establir una

perspective de gènere als discursos, les relacions amb lo realitat, ta construccié d'una

«mirada» ... El taller planteja el documental com un procés per accedir al món d'una

manera crítica ¡ creativa. Es treballarà lc tècníca d'enregistrament i edició digital, es
reflexionarà sobre !' ús del format, el llenguatge cudio-visucl i la narrativa. L'eix

d'aplicació i experimentació del taller serà lc realització en grups de treballs de mitja
durada.
- Atenció: Consulteu horari de finalització del curs amb I' Escola de lc dona. Tipus
d' acte: Puntual
- Promou: Espai Francesca Bonnemcison-Escolc Professional de lo Dono

.:. CURS . 'DOCUMENTAL I GÈNERE n: L f AVTOPRODUCCIÓ DE
DOCUMENTALS: TÈCNIQUES# NARRATIVA; DISCURSf
Data d' í'nici 02/10/2008
Data f¡·: 30/05/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts ¡ dijous de 19:00 h a 21:00 h I 287 e Durada: 180 h

divendres de 16:30 h a 20:30 h
E-mail: edona@diba.cat

, Observacions:
- Matriculació: durant el mes de setembre, Consulteu amb l'Escolo de ta dona per a

dates exactes.
- Aquest taller es planteja com un complement al 'curs La realització documental des

d' uno perspective de gènere. Aprofundirem í donarem noves perspectives als

coneixements tècnics prioritzant 'com sempre' els utilitzats en pr-oduccions de baix
cost. Es ref lexioncr-è en profunditat sobre ei llenguatge audiovisual, la narrativa, les

focalitzacions de! discurs ¡ el reict.. a partir dels nostres processos ¡ d
I

altres

exemples. 'Així, el curs s'articularà com un marc per desenvolupar, debatre i tutoritzar

els projectes que hi aporteu i/o hi puguin sorgir.
- Atenció: Consulteu horari de finalització del curs amb l'Escola de la dona. Tipus
d

I

acte: Puntual
- Promou: Espai Francesca Bonnemcison-Escolc Professional de la Dona
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.:. CURS IDONES ¥ TEXTOS I CULTURA I

Data d'inici 03/10/2008
Data fi: 19/1'2/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Facultat de Filologia. GY Corts Catalanes, 0585. 08007 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 10:00 h a 13:30 h / 120 e

E-mail inscripcions : cd.ona@ub.edu
Web inscr-ipcions: www.ub.eslacad/postgrau/matricula}!mpres,doc
Web; http://www.uP.eduJcdona
Observccions:
- Les dónes, com a teòriques del feminisme i del gènere, com a creadores ¡

comunicadores, contribueixen a lc transformació social també a través de les

pràctiques culturals de transmissió massiva, cada cop més decisives en la transformació
¡ produccié d'estereotips de gènere.
- Objectiu: analitzar el paper que tenen les pr-oduccions fetes per dones ¡ estudiar com

condicionn el suport i el format l' escriptura literària, fílmica ¡ musical en un àmbit que
hcbitucíment no s' estudia acadèmicament, allò que es considero cultura popular.
- Avaluació: Resum crític d' una de les sessions ¡ assistència al 80J!o de les sessions
- Crèdits: 6 ·CA.
- Atenció: Matrícula del 22 de setembre al 2 d' octubre d' 11 a 13 ¡ dimarts de 16 a 17h
- Organitza: Facultat de Filologia-Centre Dona ¡ Literatura

.:.. TALLER DE SEPARACIONS AFECTIVES r D'ELABORACIÓ DE LES
PÈRDUES
Data d'inici 03/10/2008

Data fi: 01/12/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg Zona Franca¡ 116.08038 BARCELONA

Dates: 6, 13,20 i 27 d'octubre¡ 3, 10,17 i 24 de novembre ¡ 1 de desembre.
Telèfon de reserves: PIAD Sants-Montjuïc 934 434 311

Observacions:
- Les dónes interessades han de fer une entrevista amb la Tècnica de! PIAD. Places

limitcdesl
- Espai vivencial í pcr-ticipctiu. entorn a les experiències que tenim respecte els

diferents tipus de pèrdues (edat I imatge pr-èpic, ideal, amistats, país, estatus- social,
treball, parella, etc.) ¡ separacions que experimentem aillarg de les nostres vides, ¡ que

podem viure amb sentiments que van des de l'esperança fins a l'alliberament. Mirarem
d entendre quins aspectes de lc pròpia història subjective ¡ cultura! juguen el seu paper
en lc manera de viure les relacions afectives i lc pèrdua, fa qual de vegades pot suposar
una davallada anímica difícil de superar. Explorarem recursos I, buscarem respostes per
tal d' afrontar diversos malestars.
- Inscr-ipcions a! Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sants-Montjuïc
(PI Sortidor 12.08004 Ben).
- Organitza: Punt d'Informació ¡ Atenció a les Dones de Sants-Montjure
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.:.. TALLER D1AUTODEFENSA PERSONAL AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
Data d'inici 06/10/2008

Data fi: 10/11/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Casal Cívic Estació de Magòria. G.V. Corts Catalanes, 247 bxs.08014 BARCELONA

Horaris: dilluns de 18:00 h a 19:30 h

6, 13, 20 i 27 ci' octubre, 3 í 10 de novembre

Web: http://www.bcn.es/sants-mont¡uiç
Telèfon de reserves: PIAD de Sants-Montjuïc 934434 311

Observacions:
- Total sessions: 6.

- La tcller-istc que farà el taller és col-lcborcdorc de I' Associació Contra ja Violència

Domèstica.
- Les dónes irrteressades hauran de fer una entrevista prèvio amb la tècnica del PIAD.
- Places limitades!
- Farem d'aquest espaí, un Hoc on aprendrem a defensar-nos amb els objectes que
normalment portem a sobre (claus, mòbils¡ diaris, carpetes ... ) i a més a més, traurem el

màxim partit físicament: tot això, es farà de forma divertida, per deixar anar, les
tensions que generen els debats.
- Aquest taller pretén 'connectar a totes les dories assistents entre elles¡ donar-los un

lloc en el qual compartir les seves experiències, expressar les seves pors a agressions
pel fet de ser dónes. treballar per a evitar més ag'ressi�ns, reconèixer lo violència en

lo qual moltes vegades estem' tan submergides i som incapaces de veure-ho, implicar-les
en els projectes dels seus centres cívics, associacions de veïns. etc.
- Organitza: Punt d'Informació í A tendó a les Dones de Sants-".Aont juïc

.:. CVRS 'EINES PER A INSERTOR,ES LABORALS·
Data d' inici 07110/2008

Data fi: 28/10/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Drecera Cooperativa d'Iniciativa Social. Marcelino Menendez Pelayo, 22.08940
CORNELLA LLOBREGA T

Horaris/Preus: dimarts de 16:00 h a 20:00 h / 125 e

Web: http://www.drecera.org/05SEFOR.htm
E-mail: sefor@drecera.org
Telèfon: 934 745 104

Observacions:
- Per a inser+ores lcborcls a altres professionals que treballin en l'àmbit de lo inserció

laboral.
- Docents: Robert Rosco Munuera

,
Ana Tomàs Ferrete (Inseridors Laborals), ¡ Ismael

Pclccin (Educador Social).
- Objectius:
- Analitzar i reflexionar sobre lo pràctica en els disposi+ius d'inserció socioloborcl.
- Aprofundir en el coneixement de les possibilitcts i els límits de lo figura professional
de I'inseridor/a.
- Contínguts;

- La figura de !'insertorla lcbornl,
- Treball, atur ¡ ocupcbihtct: fons per a la investiqccié del mercat de treball.
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- Les politiques ocupocíoncls a Catalunya: serveis.
- El diagnòstic d' ccupcbilitct.
- L' orientcció cap a la inser-ció. Tècniques de recerca de feina.

- Els itinercrts d'inserció per a col-lectius en risc d' exclusió social: Dones,Immigrants,
Joves .

•:. TALLER DfAUTOESTIMA PER A DONES
Data d'inici 07/10/2008
Data fi: 23/12/2008

Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. Comandant Benitez, 6.08028 BARCELONA
Horaris: dimarts de 10:30 h a 12:30 h j 7, 14, 21 i 28 d'octubre, 4, 11, 18 i 25 de

novembre,2, 9, 16 i 23 de desembre
Telèfon de reserves: PIAD Les Corts 932 916 491

Observcci ons:
- Aquest taller ens ajuda a treballar la nostra autoestima, entesa com lo qualitat de
sentir-nos bé amb nosaltres mateixes. Volem treballar els sentiments de sentir-nos poc
valorades, tenir mcsso vergonya o sentir-nos culpables en excés ... Trobarem nous

recursos per tal de millorar l'autoestima,
- Organit'za: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Les Corts

.:. CURS 'DONA l QUALITAT DE VIDA'
Data d'jnici 08/10/2008
Data fi: 04/0.2/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espaí Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horcris/Preus: dimecres de 09:30 h a 13:30 h / 135 e Durada: 60 h

E-maíl: edona@dibc.cat
Observací ens:

- Espai de desenvolupament de competències personals en clau femenina (1).
- Objectius: comprendre lo problemàtica específica de les dónes pel que fa a la seva

qualitat de vide, en el sentit ampli del terme, incorporor estratègies i recursos pràctics
per millorar-la i fomentar lempodercment personaL Concebut com un taller f es

ccrnbinorò teoria ¡ pràctica. Es revisaran els principals paràmetres singulars í

socioculturals que hi intervenen i es potenciarà la capacitat de transformació d' hàbits

per reorientar equihbrcdcment l'harmonia entre cos, emocions i esperit.
- Matriculació: durant el mes de setembre. Consulteu amb l'Escola de lc dona per a

dates exactes.
- Organitza: Espci Francesca Bonnemcison-Escolc Professional de lc Dona

D t

AUTOCONEIXEMENT; fMILLOREM LA NOSTRA
AUTOESTIMA t

Data d' inrci 14/10/2008
Data fi: 16/12/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesco Bonnemcison, Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
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Horaris/Preus: dimcrts de 16:00 h a 18:00 h. dimecres a tes 19:00 h / 72 e Del 14

octubre al 16 de desembre ¡ del el 15 d' octubre al 17 de desembre.

E-mail: edona@dibo.cot
Observccions:

- Objectiu: fer una reflexió per entendre per què estem actuant d'una manera

determinada, i prendren consciència per tal de poder introduir canvis que millorin el

nostre benestar personal ¡ la relació- amb les altres persones .

.

- Matriculació: durant el mes de setembre. Consulteu amb l'Escola de lc dono per a

dates exactes.
'

- Atenció: Altres tallers amb el mateix- contingut programats a partir de gener de

2009. Consulteu amb l'Escola de la Dona'
- Organitza: Espai Francesca Bcnnemcíson-Escolo Professional de la Dona

.:. CURS 'LES DONES I LES FILOSOFIES'
Data d'inici 15/10/2008

Data fi: 19/11/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris/Preus: dimecres de 16:00 h a 20:00 h I 84 e Durada: 24 h

E-mail: edona@diba.cat
Observacíons:

.

- Objectiu: donor a conèixer les cpor+ccions de les doncs a la política, en l'aspecte
teòric i també a partir de la seva acció i experiència pràctica .Es tracta de llegir alguns
escrits i escoltar lc veu de les dones que van reflexionar amb sentit crític sobre el món

contemporani. Es farà a través de pensadores com ara Flora Tristón, Simone Weil o
I

Hannah Arendt, entre d'altres.
- Matriculació: durant el mes de setembre. Consulteu amb "Escola de lc dona per a

dates exactes.
�

- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Escola Professional de la Dona

.:. CURS i LLENGUATGE NO SEXISTA i

Data d'inici 24/10/2008.
Dota fi: 28/1112009
Entrada: Pagament
Lloc: Espaí Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més BOIx, 7.08003 BARCELONA

Horcr-is/Preus: divendres de 09:30 h a 13:30 h / 84 e Durado: 24 h

E-mail: edona@diba.cat
Observccions:
- Objectius: veure la importància de lc llengua com a transmissora de valors i com a eina

de comunícccid ¡ educació. S' analitzen les causes ¡ j' origen del llenguatge androcèntric

if alhora, s'íntenta posar a l'abast de les i els participants emes i recursos per a l'ús

d'una Hengua no sexista.

- Matriculació: durant el mes de setembre. Consulteu amb l' Escola de lo dona per a

dates exactes.
- OrganitZa: Espai Francesca Bonnerncison-Escolc Professioncl de lo Do-na
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L ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ... J

.:. TEATRE 'UN DIA. MIRALL TRENCATl• DE MERCÈ RODOREDA, AMB LA

COMPANYIA 'EL CORRAL DE ·liOLIVERA í

Data d' inici 05/09/2008
Data fi: 28/09/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Teatre Borràs. PI. Urquinaona, 9.08010 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres, dijous ¡ divendres a les 21:00 h. dissabte a les 18:00 h i a les

21:30 h
, diumenges a les 18:00 h / 20 a 30 e

Observaci ons:
- Direcció: Ricard Salvat
- Versió teatral: Manel Molins ¡ Ricard Salvat
- Intèrprets: Rosa Novell, Anna Schurr. Ivan Benet, Daniela Freixes. Albert Alemany,
Araceli Bruch" Teresa Sánchez, Enric Majó! Martí Malla, Georgina Avellaneda,
Guillermo Crehueras, Rosa Vila, Ester Bové. Eugeni Roig, Alma Alonso, Miquel Agell,
Juan Suau, Sofia J'iménez. Crístian Wolder i Martí" Atcnce.
- Sinopsi: La Bcrcelonc que retrata Rodoreda abraça tres generacions d' una família que

posseeix una bonico torre a Sant Gervasi. L'autora ens narra la història de lc.fcmllio
I

Vclldourc Fcrr-iols. un retrat de I' alta burgesia catalana. Els fets arrenquen des de

finals del segle XIX ¡ arriben al voltant de l'any 1957.
- Organitza: Comedianet

. �:.I CICLE DE CINEMA ASIÀTIC·fTHREE SEASONS·
Data d'inici 06/09/2008
Data fi: 06/09/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Casa Às¡a. Av Diagonal, 371*373 bxs.0800B BARCELONA
Horaris: dissabte a les 19:00 h. Aforament limite+

E-mail: comunicadon@casaasia.es

Telèfon : Departament de Comunicació' 93 368 03 27

Observccions:
- Títol: "Three Seasons�, de Tony Bui. V.o.S.E.

..

- En els primer-s temps del nou Vietnam, quatre desconeguts a Saigon se sen+en

marginats en �I s'eu propi país, ignorats pel desenvolupament que arriba d' Occident.

Entre ens es troba la jove Kien An, una venedora de loteria que perd el seu treball a la

ciutat i se'n ve al camp per tal d'ajudar un monjo budista retirat.
- Organitza: Casa Àsia

.:. PROJECCIÓ DE LA PEL·ÚCULA tpERSÉPOLIS1• VINCENT PARONNAUD I

MARJANE SATRAPI. DINS EL 18È. CICLE DE CINEMA DE DONEs
SETEMBRE 2008! t ENTRE RIGIDESES I

Data d'inici 09/09/2008

Data fi: 09/0912008



Entrada: Lliure
Lloc; Centre Culture] La Casa Elizalde. València, 302, 08009 BARCELONA

. Horaris: dimarts a les 21:00 h

E-mail: clrd@bcn.cat

Web:������
Telèfon : 932 850 357 CIRD

Observccicns:

-'Persépolís', Vincent Por-onncud ¡ Marjane Satrcpi. França/EUA, 2007. Versió doblada
al català. Durada: 95 mín.
- Presenter per Mercè Coll.
- Essent una nena de tan sols 8 anys; Marjane creix soto lc Revolució Islàmica a l'Iran
dels vuitantes. Obligada a portar vel, viu amb ¡ndignacíó les impcsicicns í repressions
instcurcdes pel nou règim. El seu somni és ser revclucíonèrtc. ¡ el perseguirà
lluitcntcontrc les rigideses del sistema. Arrel de lc guerra amb Irck.: Marjane és

enviada a Àustria pels seus pares, on passarà al seva dclescèncic. Mes tard retornarà a

l'Tron fins a, finctmertt. exi liar-se a França. Una excel-lent odcptccié al cinema

d'animació del còmic escrit per la mateixa drrectcrc.
- Organitza: Centre Municipal dInformccié i Recursos per a tes Dones - CIRD.
- Patrocina: Regidorio de Dones i Joventut

'

+:+ CONCERT 'FÉMINA: RIMES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE*
Data d'inici 12/09/2008

Data fi: 12/09/2008

Entrada: Pagament
Lloc: Espai Movistar. C Pascual ¡ Vda, 2,08028 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 21:30 h / 10 e

Observccions:
- A la gala actuaran els següents artistes grups: Ariana Puello. Dnoe. Shuga.
Dlux.Mehi. La Nuit. DJ Julian.
- Altoveu que busca sensibilrtzor els més joves sobre lo violència de gènere a través
d' un disc, una gira de concerts í altres accions relacionades on participen les artistes

més rellevants de Hip Hop. Les conçonsdel disc són inèdites í escrites especiclment
per al projecte.
- El més important per a la eradicació de lc violència de gènere és lc pr-evenció I per això

pensem que lc formcció entre eis més joves és primordial, perquè no es repeteixi els
errors de! passat amb Ies noves generacions.
- Abans del concert es realitzaran al mateix recinte, tallers sobre violència de gènere
rmpcr+its per lo 'Fundación Mujeres' amb la col-loborccié de les artistes partiópants al

projecte. A partir de les se�es cançons i altres materials es treballarà amb el públic la

problemàtica de lo violència de gènere .

•:+ PROJECCIÓ DE LA PEL· LÍCULA lLA JOVE JANE AUSTEN'i. BECOMING
JANE/JULIAN JARROLO. DINS EL18È. CICLE DE CINEMA DE DONES
SETEMBRE 2008; 'ENTRE RIGIDESESI
Data d

I

inici 16/0912008
Data fí: 16/09/2008

Entrada: Lliure
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Lloc: Centre Cultura! La Casa Elizalde. València, 302.08009 BARCELONA
.

'Horaris: dimarts a les 21.:00 h

E-mail: cír'd@bcn.ccrt
Web: www.bch,catldones

Telèfon : 932 850 357 CIRD
Observcciens:

-'La Jove .Icne Austen'. Becoming Jane/Julian .Jcr-r-old. Regne Unit, 2007. Versió

doblada al català. Durada: 120 min.
- Presente+ per Meritxell Esquirol.
- L' esdevenir de lc gran escriptora. Jane Austen estava fortament predeterminat per

Iesriçideses de rAnglaterra de 1795. Els seus pares volien' que es casés per poder
aconseguir pnc bona posició socicl, el camí que tota noic havia de seguir. Però

I' experiència d' un amor apassionar amb el jove Tom Lefroy ve marcar un abans ¡ un

després en al seva vida, portant-la a desafiar els seus pares í les convencions socials

del moment. Un film sobre lc història de joventut d I

Austen que ens descobrirà
vivències similars a les que viuen les herot'nes de les seves novelles.
- Organitza: Centre Municipal d'Informació ¡ Recursos per a les Dones - CIRD.
- Patrocina: Regidoria de Dones ¡ Joventut

'

.:. PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA -THE QUEEN I
• STEPHEN FREARS. DINS

. EL 18È. CICLE DE CINEMA DE DONES SETEMBRE 2008: IENTRE

RIGIDESES·
Data d'inici 30/09/2008
Data fï: 30/0912008

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

Horaris: d'marts a les 21:00 h

E-mail: cird@bcn,cat
Web: www,bcn.cat/dones
Telèfon : 932 650 357 CIRD

Observccions:
- 'The Queen'. Stephen Fr-ecrs. Regne Unit, França, Itàlia, 200ó.Versió doblada al

català. Durada: 97 min.
- Presentat per Mercè Coll.
.. Retrat de lo crisi dins lc família real britànica arrel de la mort de la princesa Diana de

Gales en circumstàncies un tant especials. La mort de la princesa ve colpejar la societat

í despertat fortes emocions sobre la població, que no podia entendre la freda reacció
de la monarquia, ¡ especialment de lo reino. davant l'esdeveniment, En un moment

ci' extrema tensió entre lc reialesa ¡ el seu poble, ei recent elegit primer ministre Tony
Blair es ve veure obligat a mediar entre els sentiments d'uns i altres. Un retrat íntim
ci' una família a les que poques vegades hem pogut conèixer des de lc seva vessant més
humana ¡ privada, fora de les rigideses pròpies del seu rol.
- Organitza: Centre Municipal d'Informació ¡ Recursos per a les Dones .. CIRD.
- Patrocina: Regidoria de Dones ¡ Joventut
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IEXPOSICION� 1

.:. EXPOSICIÓ llA DESAPARICIÓ� TRAVESSIES DEL DESERT: DEL GOBI A

ATAÇAMA'. D.E MAGDALENA CORREA
Data d' inici 09/05/2008
Data fi: 14/09/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Casa Àsia. Av Diagonal, 371*373 bxs.08008 BARCELONA

•

Horaris: dimarts de 10:00 h a 15:00 h, dimecres í dijous de 15:00 h a 20:00 h.
divendres i dissabte de 10:00 h a 20:00 h i diumenge de 10:00 h a 14:00 h

Observaci ons:
- El 'projecte comença amb I' expedició al desert del Gobi (lo Xina i Mongòlia) el juliol
del 2006/ que va prolongar a Atacama (Xile) el desembre del mateix any, amb intenció

de fer Uh estudi comparat d' ambdós deserts mitjançant lo investlqoció en curs de les

característiques més evidents.
- La incorporoció d'aquestes geografies a la seva obra amplía l'aportació que l'artista

va iniciar fa uns anys amb els enregistraments d' arquitectures urbanes als quals ve

contraposar tot seguit els paisatges de la desolcció.
- Organitza; Casa Àsia

.:. EXPOSICIÓ 'NANCY SPERO. DISSIDANCES'
Data di inici 03/07/2008

Data fi: 24/09/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Museu d'Ar-t Contemporani de Barcelona. PI Àngels, 1. 08001 BARCELONA

Horaris/Preus: dilluns i dimecres excepte 10 de setembre d 11:00 h a 20;00 h I 4 e

<b-Dimecres no festiuc/b-entrcdo única: 3.50 e (vàlida per a totes les exposicions)
Inauguració:3 de juliola les 20 h, dijous i divendres de 10:00 h a 00:00 h i dissabte

de 10:00 h a 20:00 / 3e
Observadons:
- Comissoris:' Manuel J. Bor jo-Ville! y Roser-ió Peiró
- Nancy Spero. Dissidanses és lc primera gran retr ospec trvo de I' obra de !'artista que
es fa tent a Europa com als Estats Units. En aquesta mostra s' apleguen obres que van

.

des dels seus inicis com a estudiant a I'Art Institute de Chicago, exposades per

primera vegada, fins a la seva última instcllcció a lo Biennal de Venècia de 2007. El
títol de I' exposició extret del text d' Hélène Cixous per al catàleg, anuncia una

proposta de lectura en què es relacionen des aspectes fonamentals de I' obra de

I
¡

artista: el seu caràcter crític ¡ contestatari cap a la situació polltico-artística que li

ha tocat de viure al llarg de lc seva carrera, i la importància del moviment ¡ del cos com

a vehicles d'articulació del seu discurs. Organitzada cronològicament, l'exposició
presenta l'obra de Spero com un projecte unitari en què present í passat es confonen

ala manera dels ritus ¡ narracions antics que -li serveixen d'inspiració.
- Organitza: Museu d'Art Contemporani de Barcelona i el Museu Nacional Centro de

Arte Reina Sofía (MNCARS), Madrid
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'1

·t· EXPOSICIÓ fOTOGRÀFICA t MATERNITATS t DE BRu' ROVIRA
Data d'inici 29/07/2008

Data fj; 12/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: CaixaForutn Centre Social ¡ CulturaL Av Marquès de Comjllas, 6*8 bxs. 08038

BARCELONA
Horaris: Tots els dies de 10:00 h a 20:00 hi excepte 10 de setembre de 10:00 fi a

01:00 h
Web: www.bCaixa.es/ObraSocíal
Observacions:
- Pins i tot en sttuccions extremes, afloren els sentiments maternals. L' exposició se

centra en la mostra de fo+oqrcfies sobre lc maternitat fetes en diferents indrets del

món. Les situccions de pobresa ¡ marginació, els ccnflictes armats, els casos de sida

YIH o els refugiats que veiem a les ímatges volen apropar -dins de lc linio de

sensibilit zcció infantil i juvenil del Programa de Cooperació Internacional-aquestes
realitats a la població en general i. de manera especicl. els nens i eis joves.
- Activitat per a famílies:
- Us proposem que expresseu en família les vostres sensccíons més íntimes sobre lc

maternitat; tot inspirant- vos en les fotografies i els relats que conformen la 'mostra, a

través de materíals didàctics que posem a la vostra disposició í que trobareu dins la
sala. Els vostres poemes, dibuixos, reiets. etc. seran una aportació apassionant a

aquesta exposició .

•:. EXPOSICIÓ COL·LECTIVA EN MOTIU DEL PROJECTE 'GÈNERE 2'

Data d'inici 06/0812008
Data fi: 18/10/2008

Entrada: Lliure
Lloc: Espuce Cultural Ample. e Ample, 5. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: De dimarts a dissabtes di 11:00 h a 14:00 h ¡ de 17:00 h a 20:30 h

Web: www.espace-ample.com
Telèfon : 933 011112

Observccions:
- En motiu del Projecte 'Gènere 2' erts complau presentar les noves 'Santes

Mestressesl de l'artista Karol Bergeret.
- Organítza: Espace Cultural Ample

.:. EXPOSICIÓ llA. MOSTRA DE CAPACITATS DE DONES AFECTADES DE
PARÀLISI CEREBRAL*
Data d'inici 01/09/2008

Data fi: 13/09/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnerncison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres d'11:00 h a 14:00 h ¡ de 17:00 h a 21:00 h Vestíbul
d' exposicions.
Web: http://www.bonnemaison-c:cd.orgl
Observccions:
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- Organitza: Fundació Catalana per a lo Paràlisi Cerebral amb el super+ de I' Oficina de

Promoció de Polítiques d'igualtat Dona-Home del "Àrea d'Igualtat ¡ ciutadania.

Diputació de Barcelona.

*:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA AL eIRD: tCAP A UNA IMATGE DE
L'ÀFRICA SUBSAHARIANA lliURE DE TÒPICS'
Data d'rnici 02/09/2008
Data fi; 18/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Municipal d'Informació ¡ Recursos per a les Dones. e Camèlies, 36*38 bxs.

08024 BARCELONA
.

Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 14:00 h j de dilluns a dijous de 16:00 h a

.19:00 h

E-maí!: cird@bcn,cat
Web: www.bcn,cat/dones

Telèfon : 932 850 357

Observccions:
- Viatge pel Senegal i Burkina Faso que mostra el protagonisme de la dona en la vida i la

societe+ africana, de Susanna Adell, Montserrat de lo Guàrdia, David Salvadores, Maria
'José Sclvcdcres i Anoïs Vidal.
- Organitza: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones - CIRD.

+:. EXPOSICIÓ D*OLGA RIVERO
Data d'inici 15/0912008
Data fi: 15/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Nou Barris. C Albert Einstein, 2*4. 08042 BARCELONA

Horcms/Pr-eus: Període: del 24 de juny al 24 de setembre dilluns, dimcr-ts. dijous ¡

divendres de 10:00 h a 20:30 h: dimecres de 10:00 h a 14:00 h ¡ de 16:00 h a 20:30

h: dissabtes de 10:00 h a 14:00 h: del 25 de setembre al 20 de març dilluns, dimarts,
dijous i divendres de 10:00 h a 20:30 h. dimecres í dissabtes de lO�OO h a 14:00 h i de

16:00 h a 20:30 h

Telèfon: 932 914 850

.:. EXPOSICIÓ 'QUI TÉ ROBA PER RENTAR? EL CRIT DE LES ANTIGUES
BUGADERES PELS CARRERS DE BARCELONA t

Data di ¡nici 17/09/2008

Data fi: 13/1.2/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemciscn. Sant Pere Més Beix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns ¡ divendres de 16:00 h a 20:30 h: dimarts í dijous de 10:00 h a

14:00 h i de 16:00 h a 20:30 h: dimecres de 10:00 h a 20:30 h ¡ dissabte de 10:,09 h a

14:00 h
Web: httpJ/www.díbcu:::at/francescabonnemaison/
Observcctons:
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- Aquesta exposició itinerant ha estat desenvolupada dins del projecte Qui té roba per
r-enter> Un projecte participatiu de recuperació de les feines de les dónes. des de les

dónes i
I
amb col-lcborcci ó de mo Ites persones id' entitats.

- El projecte es ve iniciar al si de l'cssocicció Dones d'Horta al any 2005 ¡ es va

convertir en un projecte de barri, gestionat per una comissió de dónes. sota el

paraigües de l' Associació de Veïnes d' Horta.
- Ha comptat amb recolzament del Centre de Cultura de Dones F. Bonnemoison (CCDFB)
¡ amb suport econòmic de diverses institucions ¡ del CCDFB.
- Organitza: Coordinadora ci' Entitats d' Horta .

•:. EXPOSICIÓ • ESCOLA DE LA

CIUTADANES·
Data d'inici 2'3/09/2008

Data fi: 01/11/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnerncison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns i dijous de 16:00 h a 2.1:00 h. dimarts i divendres de 10:00 h a 14:00 h

¡ de 16:00 ha 21:00 h. dimecres de 10:00 h a 21:00 h í dissabte de 10:00 ha 14:00 h

DONA: 125 ANYS FORMANT

Web: http:.!/www.diba.cat/francescabonnemaison/
Observacions:

_l'No me decidía entre ser dibujcnto o espía", de Sandra Uve. Sandra Uve desperta el

monstre de la seva sensibilitcr i I' esplaia en una temàtica r-etrospectivo ¡ un clima de

tendresa. Així, lc seva obra plàstica contrasta amb la seva pr-educció cinernctoqròficc,
cosa que accentua l'amplitud de recursos dcquestc treballadora de l'art.
- La Sandra no es decidia entre ser dibuixant o espia. És clar que cada dia és dibuixant

de lo seva vida, però potser no era tan evident que també és una gran espia.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemcison-Escolc Professional de lc Dona. Dies

d' obertura:

.:. VISITA A LES EXPOSICIONS DE CAIXA FÒRUM: tALPHONSE MUCHA'

l'MATERNITATS·
Data d'inici 01110/2008

Data f i: 01/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Don-no. Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2°. 08008 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 12:00 h
E-mai!: info@don-na.com
Web: http://www.don-na.com/
Telèfon : 932 151 373

Observccions:
- Alphonse Mucha fou un dels creadors de lesti I Art Nouveau. Els seus cartells de

dones fascínants i la seva relació amb Sarah Bernhardt
I

I¡ van fer assolir lc fama.
- Maternitats: L' exposició se centra en la mostra de fotografies sobre la maternitat

fetes en diferents indrets del món.
- Després de visionar les dues mostres, us convidem a compartir taula al restaurant del

museu,

- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
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I PREMIS l CONCURSOS

.:. PREMI CANDI VILLAFAÑE DE tpROJECTES DE PROMOCIÓ D*IGUALTAT
DIOPORTUNITATS�
D'ata d

I

inici: 01104/2008

Data fi: 31/10/2008

Entrada: Lliure
Lloc: Ramble de Ferran 13, 20 planta. 25007 LLEIDA.
Web: http://serveispersonals.paeria.cat
Telèfon: 973 700 706
Observccions:
- L' Ajuntcment de Lleida convoca ía I edició d'aquest premi.
- La creació d' aquest premi vel significar¡ alhora, un record a Candi V¡¡iafañe com a

persona solidària, sensible í lluitadora en l'àmbit' de les desigualtats socials, í un

reconeixement a lc seva rosco coma regidor de Serveis personals i Salut Pública de

" Ajuntament de Lleido.
\

- El premí pretén impulsar projectes ¡ cctuccions d'intervenció en el +err+tor-i que
fomentin la igualtat d' oportunitats en diferents àmbits com: infància í adolescència,
igualtat de gènere, gent gran, persones amb discapacitat física, psíquico o sensorial,
persones excloses sociclmerrt o amb r-ise d

f

exclusió
(
etc.

- A qui s'adreça: a ,totes les entitats d'iniciativa social, cdministrccicns. centres

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

. .»

- A: projecte d'intervenció a realítzar. Caldrà especificar com s'aplicarà i s'haurà
de realitzar en el termini màxim d'un ony un cop atorgat el premi.
- 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 ei 31 d' octubre de 2008 a les 14h.
- Vclorcció: inclusió d'elements per a ala igualtat d'oportunitats, trebol! comumtcri.
marc teòric, me+odoloqic, avclucció del procés í dels resultats, elements innovcdors.

enfocament inter-disciplinar-i, íntegracíó d'àmbits í serveis, opliccbilitet. plurclisme.
caràcter transferible ¡ cornplementcrietct.
- Premi: 4500 e per cada projecte. El premi podrà quedar desert,

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

comunicat a les por+icipcnts-.
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rALTRES ACTES
I

.:. PROGRAMA tDETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMAJ A.DREÇAT A

DONES ENTRE 50-64 ANYS
Entrada: Lliure
Uae: Hospítal de! Mar. Pg. Marítim Bcr-celoneto 25-29.08003 BARCELONA

Telèfon: 93 248 30 78

Obsérvacions:
- Les dones 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 l'Hospital de l'Esperonço.
Les d'Horta-Guinardó a "Hospital de lo Vall d'Hebrón. Les doncs de la Dreta de

l'Eixample han d'anar a l'Hosprtcl 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 va dirigida lo campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els

pertany per distr'i cte.
- Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Bcrcelono Ciutat .

•:. RUTA GUIADA ¡CIUTADANES. RUTA DE lES DONES' ORGANITZADA
PER l'INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE
VIDA
Data d'inici 01/12/2007
Data fi: 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: gratu'r't ltinerari 'Dones de la Barcelona romana i medieval'
- Visites concertades per a grups de màxim 15 persones Llibre'Ciutadanes. Ruta
a les 11:30 h Itinerari 'Dones de lo Barcelona protoindustrial de les doncs': 15 e.

Telèfon: 933177652 Centre del Modernisme - plaço Catalunya:
Observacions:
- La ruta guiada, organitzada per lInstrtut Municipal del Paisatge Urbà i lc Qua¡¡tat de
Vida, consta de dos itinerar-is: el de les dónes a lo Barcelona romana i medieval (per
Ciutat Vella) í el de les dónes a lerc protomdustriol i industrial (pel Revel),
- Aquesta ruta guiada s' ha complementat amb lc publiccció de! llibr-e "Ciutcdcnes. Ruta
de I es dónes. Barcelona. L' Hospitalet. Sant Adrià,j e

de I' escriptora Isabel-Clara Simó
i

que conté un tota! de sis itinercr is per Barcelona, !' Hospitalet í Sant Adrià. Aquest
llibre es pot adquirir als tres centres del Modernisme de Barcelona ¡ també a les

principals llibreries de la ciutctc.pr-eu: 15 e.

- Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà ¡ la Qualitat de Vida.
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.:. PROGRA.MA DE RÀDIO lONES DE DONES1
Data d' inici: tot" any.
Entrada: Lhure
Lloc: Ràdio gràcia ol 10T7 de la FM
Horaris: tots els dimarts de 18.10 a 19 h
Observccions:
- Un programa per a les dónes fet per dones.
- Objectius:

- Informar sobre esdeveniments, temes ¡ qüestions d'interès per a les dónes.
- Difusió d' actes o agendes de les associacions de dónes ¡ dels actes més

impor+onts relatius a les dones.
� Continuar amb la tasco d'interconnectar les associacions de dónes del districte,

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

lc problemàtica de la dona.
- Aprofundir en t'anàlisi de lo situació actual de les dónes ¡ debatre les diferents

propostes de treball í actuació.
r

• Visibilitzcr- la feina de les dones .¡ recuper-ar-ne lo seva memòria històrica.
- Organitza: Realitzat per la Vocclic de la Dona de I' AVV Vila de Gràcia .

•:. CONCENTRACIÓ CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE
Data d'inici 15/09/2008
Data fi: 15/0912008
Entrada: Lliure
Lloc: PI Sant Jaume. 08001 BARCELONA
Horar-is: dilluns a les 20:00 h
Observccions:
- Organitza: Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere .

•:. TROBADA INTERNACIONAL fGWIA· XARXA DE CENTRES DE MARES:

APODERAMENT r CENTRES DE MARES: COM LES DONES
COL'LABOREN EN EL SEU PROPI DESENVOLUPAMENT�
Data d'inici 15/09/2008
Data fi: 19/09/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnerncison. Sant Pere Més Baix; T 08003 BARCELONA

Horaris: de dilluns a divendres de 10:00 h a 13:00 h. La Cuina.

Telèfon: 932 684 218

Observccions:
- Organitza: Oficina de pr-omoció de. Polítiques d'igualtat Dona-Home de I'Àrea
d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona dins del Programa Aprenentatge
Permanent, GRUNDTVIG, de lc Comissió Europea, Direcció General d'Educació i

Culturo.
- Programa:

- Dilluns 15: introduir el parteneriat d'aprenentatge.
- Dimarts 16: Apoderament de les dorres ¡ hcbilitcts comunicctives.
- Dimecres 17: Diàleg i integració ínterculturaL



•

- Dijous 18: Compromís cívic ¡ governança de gènere.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison.

.:. DINAR DE RETROBAMENT I FESTA MAJOR
Data d'inici 18/09/2008
Data fi: 18/09/2008

Entrada: Pagament
Lloc: Don-na, Prisma CulturaL Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 14:00 h / 60 e Sòcies: 55 e. Reserves a Recepció de

Don-na.

E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-no.com

Telèfon: 932 151 373

Observccians:
- A Don-no ens complau celebrar la Festa Major amb totes vosaltres alhora que ens

retrobarem després de vacances. Tindrem lo taula parede al restaurant' Merendero de
la Mari', situct al Palau del Mar, a lo Barceloneta. Un pico pica anirà precedit d' una
poena típica de "establiment i un immillorable cava servirà per desitjar-nos un feliç
curs ¡ alegro Festa Major.
- Organitza: Den-no, Prisma Cultural

.:. TROBADES DEL GRUP DE DONES
Data d'inici 23/09/2008,
Data fi: 23/0912008

Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic "Elèctric. Ctra. Vallvidrera Planes, 98 bxs. 08017 BARCELONA
Horaris: dimarts Q les 16:30 h

E-mail: .ccelectríc@activatbcn.com
Web: www.Qctivatbcn.com

Telèfon: 932 054 009

Observac ions:
- Organitza: Centre Cívic l' Elèctric-Grup de Dones de les Planes
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Centre Municipal d'Infcrmació
¡ Recursos per a tes Dones

CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona

Tel. lntormació: 93 285 03 57

Correu electrònic: cird@bcn�cat

Web: http://www.bcl'l*caí/dones
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