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Regidoria d& Dones ¡ Joventut



Podeu trobar I'Agenda Dona del CrRD al web:

http://www.bcn.cat/º9n�S
clicont a la pàgina del CIRD

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

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

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

L'entrada d'informació d'ceres 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.

Agrarm lc vostra col-lcborccié.

2



AQUEST MES EL CIRD US CONVIDEM A:

r

, ...
..

'I... .
. . ., .... .

L1EXPOSICIO :FOTOGRAFICA: DONES D'AFRICA

\iJigeert, rewbe, ku sekok, mousso, mcescclcu.: ,.

scunkcute, yakare, kharfadoung, rew-we ... dónes"

DE SUSANNA ADELL., MONTSERRAT DE LA GUÀRDIA,
DAVID SALVADORES .. MARIA JOSÉ SALVADORES I ANAÏS VIDA�

Viatge pel Senegal ¡ Burkina Faso que mostren el protagonisme de

la dona en la vida i la societat africana�

US E'SPEREM A TOTES)



.-

i Q lo presentació del llibre .....

'Demes, santas y peccdorcs .. Hijas medievales de Eva'

de Rafael M.Mérida

el proper dijous 16 d'octubre a les 19:00 h al CIRD.

A càrrec de:
- Isabel de Riquer (Catedràtica de Filologia Romànica de la

Universrtct de Barcelona).
- Marta Segarra (Director-e del

I

Centre Dona i Literoturc I

de la

Uníversitct de Barcelona i de lo col-leccié
I

Mujeres y culturas
I

de

Icaria).
-

.

Meri Torras (professoro de ,Teoría de la Literoturo de la

Universitat Autònoma de Barcelona).

Amb la presència de rautar.
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•:. Tertúlia 'L'amor en l'obra d'e Rodoreda' dins el 'Cicle, Rodoreda, de 9

I' humor i de I' amor'
.:. Jornada: 'Dones I Vel Islàmic' 9
.:. Cafè Tertúlia: 'Reencontre amb Las Pizarras. Presentació del Tríptic per 10

al pròxim trimestre i 'Fruitberenar 'de germanor' ,
dins el cicle'Un debat

amb aroma' (

.:. Xerrada 'Veus de dones per la pau' 'a càrrec d'Ahotsck , dins de 10

Reflexions: 'Dones compromeses amb la pau'
'

.:. Xerrades: "Une nova biblioteca a la Vil·la Florido" Nous estils de vide i 10
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.:. Jò,rnada Els reptes del reagrupament familiar en I' àmbit local 11

.:. VIII Jornada' Bancs del Temps'

.:. Pr_esentació del llibre' Eròtiques i despentinades' , a càrrec de Montserrat 11

Abella i Lluïsa Julià
.:. Cafè Tertúlia: 'Quan ens fem preguntes que no sabem contestar-nos. Per 12

què no compartir-les?' , dins el cicle 'Un debat amb aroma'
.:. Presentació del llibre 'Simone Weil: el silenci de Déu' de Josep Otón

'

12

.:. Conferència 'Interrogantes acerca del deseo, erótico y la identidad' a 13

càrrec de Claudia Truzzoli
.:. Presentació del llibre 'Damas, santas y pecadoras. Hijas medievales de 13

Eva' de Rafael M. Mérida al CIRD
.:. Xerrada 'Dona, feminisme i religions� amb Dolares Juliana Corregido 13
.:. Conferència de Nancy Fraser: 'Redistribució, reconeixement i justícia de 14

gènere' ,
dins el cicle 'El fil d' Ariadna'

.:. Primera trobada: Diàleg de gèneres 14

.:. 'Jornada Feminista sobre sexualitats transgressores' 15

.:. Cafè Tertúlia: 'Jo tinc 11 anys i tu ... Dones madures i dories petites' " dins 15

el cicle' Un debat amb aroma'
.:. Taula rodoncr.Simcne de Beauvoir, més enllà del mite 15
.:. III Congré� Internacional de Feminisme Islàmic 16
.•:. Conferència 'Simone de Beauvoir i el segon sexe' a càrrec de Rosa Rius 16

Gatell,professora de Filosofia, Universitat de Barcelona, dins el Cicle

Literatura i Dona
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CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....

•:. Projecte'Acollir 4': Tallers de ciutadania bàsica'
I

18

.:. Taller de separacions afectives id' elaboració de les pèrdues, �8

.:. Curs'd' autodefensa per a dones 19

.:. Curs' Dona/arbre: una visió ecofeminista de l' art' 19

.:. Curs' Violència vers les dones: elements per a la comprensió' 20

.:•. Itineraris en el Sector de Serveis a les Empreses, Comerç, Hosteleria i 20

Construcció ,dins el Programa d'Ocupació i Inclusió de Barcelona Activa':
'La clau del teu futur professional'

.:. Taller L' enamorament romàntic i.. ....el verdader amor a càrrec de Begoña 21

Serra

.:. Curs 'Documental i gènere I: la realització documental des d'una 21

perspectiva de gènere'
.:. Curs' Documental i gènere II: l' auto.producció de documentals: tècniques, 21

narrativa, discurs'
.:. Curs 'La gestió estratègicàdel temps per a la pràctica política' 22

.:. Curs 'Dones, textos i cultura' 22

.:. Curs: El pensament de Nancy'fraser: revitalitzant la teorici la pràctica de 23

la igualtat de gènere
.:. Taller de separacions afectives i d' elaboració de les pèrdues 24

.:. Curs' Ciutats globals: migracions, gènere i treball" 24

.:. Taller d'autoestima per a dones 24

.:. Taller d'autodefensa personal amb perspectiva de gènere 25

.:. Taller de lectura emocional per a Dones. 'Mujeres de ojos grandes' 25

.:. Taller' Dones Comunicadores' 26

.:. Curs' Del Rocòcó al Neoclcssicisme' 2.6

.:. Taller d'autodefensa personal amb perspectiva de gènere 26

.:. Taller de sepcrncions afectives' i d' elaboració de les pèrdues 27

.:. Curs' Eines per a insertares 'laborals' 27

.:. Cursos de formació subvencionada per a dones 2,8

.:. Taller d'autoestima per a dones 29

.:. Taller de separaCions afectives i pèrdues per a dones 29

.:. Curs' Dona i qualitat de vida' 29

.:. Curs' Les dones i les filosofies' 30

.:. Lliçó inaugural del curs 2008-2009 a l'Escola de laDona 30

.:. Taller d'autoestima per a dones 31

.:. Cicle - Taller' DONA m art. Veure, analitzar i crear' 31

.:. Taller AUTOESTIMA per a dones 32

.:. Taller d'autoconeixement: 'millorem la nostra autoestima' 32

.:. Curs,' Dones i treball' 32

.:. Tallers per a dones: Autoestima 33

.:. Curs 'Les dones joves' , dins r Área de Formació Política. per a Dones 33

.:. Curs' Llenguatge no sexista'
'

33

.:. Postgrau en 'Violència familiar: Anàlisi i abordatge des de la intervenció 34
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multidisciplinària'
.:. Curs 'La gestió estratègica del temps per a la pràctica política' ,dins 35

l'Àrea de Formació Política per a Dones
.:. Curs a distància per Internet' InteHigència sexual' 35

.:. Curs a distància per Internet 'Salut sexual de la dona', 36

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

•:. Teatre 'Un dia. Mirall Trencat', de Mercè Rodoreda, amb la Companyia 'El 37

Corral de l'Olivera'
.:. Obra de teatre 'La Candidata' 37

\

.:. FM Esquerra Eixample: Cinema Fòrum 'Que preocupa els fills?' amb la 37

projecció de la pel·lícula 'Juno'

.:. Lectura dramatitzada: 'Simone de Beauvoir: l'escriptura o lc vida' 38

.:. Projecció de 'Persépolis' de Marjan� Satrapi 38

EXPOSICIONS

.:. Exposició fotogràfica'Maternitats' de Bru Rovira 39

.:. Exposició col·lectiva en motiu del projecte'Gènere 2' 39

.:. Exposició fotogràfica al CIRD: 'Cap a una imatge de I'Àfrica subsahariana- 39

lliure de tòpics'
.:. Exposició'Mis noches con Idee' de Cristina Gorda - Camino

.:. Exposició d'Olga Rivero 40

.:. Exposició 'Qui té roba per rentar? El crit de les antigues bugaderes pels 40

carrers de Barcelona'
- .:. Exposició 'Escola de la dona: 125 anys formant ciutadanes'
.:. Exposició de contes infantils sobre criança i lactància naturals
.:. Visita a les exposicions de Caixa Fòrum: 'Alphonse Mucha' i" Maternitats'
.:. Exposició Escola de la dona: '125 construínt un ccmlcop alo igualtat'
.:. Leonardo: 40 Trobada del Fashion.net

40

41

41

42
42

42

.:. Exposició 'Història de la Zarzuela - Concert amb Ainoha Arteta'
I,"

43

.:. FM Esquerra Eixample: Inauguració de l'exposició fotogràfica 'Claus de 43

dones' amb ,l' actuació de la soprano Gemma Ensesa
.:. Exposició i taula rodona: Centenari del naixement de Simone de Beauvoir

.:. Exposició de pintura 'Mostra de capacitats pe .dones afectades de paràlisi 44

cerebral i dones cuidadores'
.:. Exposició fotogràfica itinerant: Tràfic de dones i violació dels drets 44,

humans (de Projecte Sicar-Adoratrius)

43
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PREMIS l CONCURSOS

.:. Convocatòria del 'Premi 25 de novembre 2008. Dia Internacional per a 46

l'Eliminació de la Violència vers les donés'
.:. Premi Candi Villafañe de 'Projectes de promoció d'igualtat d'oportunitats' 46

.:. Homenatge a les lluites de les dónes: Lliurament Premi 'Dones d'Enllaç' 47

ALTRES ACTES

.:. Programa 'Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dónes entre 48

50-64 anys
.:. 'Ruta guiada 'Ciutadanes. Ruta de les dónes' organitzada per l'Institut 48

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

.:. Programa de ràdio 'Ones de Dones" 49

.:. Convocatòria d' ajuts a la recerca francesca Bonnemaison. La recerca en el 49

desenvolupament de les polítiques de gènere
.:. _Sopar i balL.les dones fem la festa, dins la festa Major de les Corts 50
.:. Xerr-cdc-col-loqui i i Taller-tast: 'Dones, bolets i salut!'

,
dins

'

... Ies dones 50

fem la festn' de la FestcMajor de les Corts

.:. Xerrada 'Visita el Guggenheim sense passar per taquilla', a càrrec del 50

Grup de Dones
,

.:. Desmitifiquem el càncer de mama, dins del Dia mundial del càncer de 50

mama desmitifiquem el càncer de mama

,.:. Vens a: Sortida al Museu de Xocolata ·51

1._"
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JORNADES ICONFERENCIES,XERRADES I COL! LOQUIS ....

•:. TERTÚLIA" L' AMOR EN L' OBRA DE RODOREDA' DINS EL 'CICLE

RODOREDA, DE L' HUMOR l DE L'AMOR'
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-mail: Ilibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://www.llibreriaproleg�com
Telèfon: 933192425
Observacions:
- A partir d'una enquesta entre les lectores de la llibreria Proleg, s'ha escollit la

novel-le 'Mirall trencat'. L' escriptora i periodista Mercè Ibarz, autora de Rodoreda:
exili i desig, introduirà I'acte explicant el moment vital i el context social i polític en

que I' escriptora va escriure aquesta novel·la. Les assistents tindran r oportunitat de

llegir diversos fragments d' aquesta obra.
- La Llibreria Pròleg presentarà una ambientació que recrearà I' època, amb objectes i

.

edicions dels llibres de Rodoreda.
- Organitza: Pròleg. Lhbreric de les Dones.
- Col·labora: Fundació Mercè Rodoreda.
- Patrocina: Institut Català de les Dones

.:. JORNADA: 'DONES l VEL ISLÀMIC'
Data d'inici 03/10/2008
Data fi: 03/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: El-lustre Col'legi d' Advocats de Barcelona. C Mallorca, 283 bxs. 08037

BARCELONA
Horar.is: divendres de 09:45 h a 13:30 h i de'16:00 h a 18;00 h

E-mail inscripcions : comissions@icab.cat
Web Inscr-ipcions: http://www.icab.cat
Observacions:'
- Des de la Comissió de Dones Advocades volem tractar el tema de les dones i el vel
islàmi[ d'una "manera multidisciplinar i plural, des del punt de viste terminològic,
religiós, intercultural, d'identitat, de drets humans, d'igualtat, de salut L polític,
sempre amb una perspectiva de gènere.
- Consulteu programació al web indicat.
- Lloc de ceHebració: Sala 80 (80. planta) de la Seu Col·legial
- Organitza: Comissió de Dones Advocades. . .. � ;',

¡
...

..,¡
'/ "',,
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.:. CAFÈ TERTÚUA: 'REENCONTRE AMB LAS PIZARRAS. PRESENTACIÓ
DEL TRÍPTIC PER AL PRÒXIM TRIMESTRE l 'FRUITBERENAR ' DE
GERMANOR' , DINS EL. CICLE 'uN DEBAT AMB AROMA'
Data d'inici 06/10/2008 -

Data fi: 06/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer' La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 h a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 308 40 66/ 636 74 14 16

Observaci ons:
- El berenar constarà exclusivament de fruites, això sí, elaborades al gust de cascuna

les nostres sòcies per eliminar els excessos de l'estiu!!!
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda' .

•:. XERRADA 'VEUS DE DONES PER LA PAU' A CÀRREC D'AHOTSAK ,

. DINS DE REFLEXIONS: 'DONES COMPROMESES AMB LA PAU'
Data d'inici 06/10/2008
Data fi: 06/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl 08025 BARCELONA

I

Horaris: dilluns a les 20:00 h

E-mail: info@ccsagradafamilia.net
Web: www.ccsagradafamilia.net
Observacions:
- Ahotsak és una iniciativa, que es va començar a gestar al Parlament Basc al 2002, de
dones de diferents grups polítics, sindicats i associacions que posen en comú, deixant
de banda les seves diferències i buscant les coses que les uneixen, una ·solució al

conflicte basc.
- Organitza: Centrè Cultural Sagrada Família-Centre Cívic .

•:. XERRADES: "UNA NOVA BIBUOTECA A LA VIL-LA FLORIDA" NOUS

ESTILS DE VIDA I·CONSUM
Data d'inici 07/10/2008 .

,
.

Data fi: 07/10/2008
Entrada: Lliure ..

Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: a les 19:00 h
Observacions:
- A càrrec de Serveis Tècnics del Dte de Sarrià Sant Gervasi i cltres paricipants

.. alprojecte.
- Xerrada explicativa del projecte.

-.
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.:. JORNADA ELS REPTES DEL REAGRUPAMENT FAMIUAR EN L'ÀMBIT
" J

LOCAL
Data d'inici 09/10/2008
Data fi: 09/10/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Institut de Seguretat i Higiene en el Treball. Dulcet, 2*10.08034 BARCELONA
Horaris: dijous de 09:00 h a 18:30 h

E-mail inscripcions: reagrupamentfami liar@manners.e5
"

Webinscripcions: http://congres.manne�s.es/congrès regrup/inscripcio.php?idioma=CA
Telèfon d'inscripcions: 933 196 323

Observacions:
- Amb aquesta jornada es pretén aprofundir en el coneixement de les realitats al

voltant del reagrupament familiar i compartir experiències i coneixement; i per l'altra,
presentar el Programa d'acompanyament als nuclis' familiars reagrupants de
I' Ajuntament de Barcelona, que actualment es desenvolupa com a projecte pilot al

D.istricte d'Horta-Guinardó i que s'estendrà a la resta de districtes de la ciutat.
- S'adreça a tècnics, entitats i persones interessades en el tema i els seus objectius
són:
- Aprofundir en el coneixement delc realitat del reagrupament familiar.

"

- Afavorir punts de trobada i reflexió al voltant dels reptes i les formes de" gestió.
- Trcduccié simultània.
- Organitza: Ajuntament de Barcelona .

..:. VIII JORNADA 'BANCS DEL TEMPS'
Data d'inici 09/10/2008
Data fi: 09/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Museu d'Història de Catalunya. PI Pau Vila, 3 bxs. 08039 BARCELONA
"Horaris: dijous de 09:30 h a 19:30 h
Fax d'inscripcions Telèfon: 933 198 566

E-mail: saludyfómilia@saludyfamilia.es
Observacions: Objectius:
- Intercanviar Bones Pràctiques entre els Bancs del Temps en funcionament.
-Difondre les bases i els resultats de I' experiència dels Bancs del temps a nivell local,
autonòmic, estatal I internadonal.
- Reflexionar sobre les necessitats i les perspectives de desenvolupament de nous

instruments i serveis de recolzament per a la conciliació de la vida laboral i familiar.
- Organitza: Associació Salud y Famiíia.

.

- Coi-labora: Ajuntament de Barcelona, Min'j;sterio -de Igualdad, Diputació de Barcelona

,Museu d' Història de Catalunya .

•:. PRESENTACIÓ DEL LUBRE 'ERÒTIQUES r DESPENTINADES' , A

CÀRREC DE MONTSERRAT ABELLÓ r LLuïsA JUUÀ
Data d'inici 09/10/2008
Data fi: 09/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Frcncescc Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
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Horaris: dijous a les 19:30 h
. Observacions:

- Eròtiques i despentinades. Un recorregut per la poesia catalana amb veu de

dona(Arola Editors 2008) és una antologia -la primera en català- de 129 poemes eròtics

escr-its . per seixanta-nou· dones d'arreu de les terres de parla catalana, amb

iHus:tra�ions de Maria Montes; "una mena de calidoscopi poètic de colors diverses amb

versos sensuals de dono", que diu l'antòloga, Encarna Sant-Celoni. L' acte acabarà amb

una lectura poètica per part de les poetes assistents, entre d'cltres: Mori Chordà,
Josefa Contijoch, M. Josep Escribà, Àngels Gregori, Laura López Granell,

BegonyaMezquita, Anna Montero, Cinta Mulet,_Laia Noguerol, Ester Xargay ...

- Organitza: Arola Editora en coHaboració alb I'Àrea D'Igualtat i Ciutadania de la

Diputació de Barcelona, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, Tamaia,
dones contra la violència i la llibreria Pròleg.
- Promou: Pròleg. Llibreria de les Dones

.:. CAFÈ TERTÚLIA: 'QUAN ENS FEM PREGUNTES QUE NO SABEM

CONTESTAR-NOS. PER QUÈ NO COMPARTIR-LES?' , DINS EL CICLE

'UN DEBAT AMB AROMA'
Data d'inici 13/10/2008
Data fi: 13/10/2008
Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí

de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 h a 19:00 h

:t!' '.I:

E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 308 40 66 1 636 74 14 16

Observacions:
- Responsable: Rosa López responsable de 'la Preguntadera' .

- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda' .

•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'SIMONE WElL: EL SILENCI DE DÉU' DE
JOSEP OTÓN
Data d'inici 13/10/200�
Data fi: 13/10/2008
Entrada: lliure

Lloc: CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Montalegre, 5. 08001

BARCELONA
..

Horaris: di lIuns a les 19:00 h

Telèfon: 933 064 100

Web: www.cccb.org
Observacions:
- Obertura del acte: Jaume Casal, Director L'Institut d'Humanitats de Barcelona i

Ignasi Moreta, Editor.
- Intervenen: Victoria Cirlot, professora de la facultat d'Humanitats de la UPF; Toni

Comín, diputat al Parlament de Catalunya; Carmen revilla, professora de la facultat
deFilosofia de la UB; Josep Otón, autor del llibre.
- L'acte inclourà una lectura bilingüe del 'Prologue' de Simone Weil, a càrrrec de-Laia

de Ahumada i Nathalie Honoré.
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-, Organitza: L'Institut d'Humanitats de Barcelona i Fràgmenta editorial, amb la

col·laboració del CCCB i la Llibreria Laie.
- Organitza: Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre

Ernest Lluch
- Col·labora: Catalunya Ràdio .

•:. CONFERÈNCIA 'INTERROGANTES ACERCA DEL DESEO ERÓTICO y LA

IDENTIDAD' A CÀRREC DE CLAUDIA TRUZZOU
Data d'inici 15/10/2008
Data ,fi: 15/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h

E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218

Observacions:
-' ClaudiaTruzzoli és psicòloga i Promotora de Salut.

- Organitza: Espai Francesca Bonnemqison-Centre de Cultura de-les-Dones Francesca

Bonnemaison

.:. PRESENTAcIó DEL LUBRE 'DAMAS, SANTAS Y PECADORAS. HIJAS

MEDIEVALES DE EVA' DE RAFAEL M. MÉRIDA AL CIRD
'Data d'inici 16/10/2008
Data fi: 16/10/2008 I

Lloc: CIRD - Centre Municipal dInformccié i Recursos per a les Dones. C Camèlies, 36-
38 bxs. 08024 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
E-mail: cird@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/dones
Observacions:
- A càrrec de:

- Isabel de Riquer (Catedràtica de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona)).
- Marta Segarra (Directora del 'Centre Dona i Lrtercturc'. de la Universitct de

Barcelona i de la col·lecció 'Mujeres y culturas' de Icaria).
- Meri Torras. (professora de Teoría de la Literatura .de la Universitat Autònoma de

Barcelona).
,

- Comptarà amb I�,presència de l' autor.
- Organitza: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones CIRD .

•:. XERRADA 'DONA, FEMINISME l REUGIONS' AMB DOLORES JUUANO

CORREGIDO
Data d'inici 16/10/�008
Data fi: 16/10/2008
Entrcdc: Iliune«. J

I

Lloc: Centre Casa Orlandai. C Jaume Piquet, 23 bxs. 08017 BARCELONA
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Horaris: dijous a les 18:00 h

Telèfon: 932 524 262

Observacions:
- Organitza: Col'lectiu de Dones en l'Església .

•:. CONFERÈNCIA DE NANCY FRASER: 'REDISTRIBUCIÓ,
,RECONEIXEMENT I JUSTÍCIA DE GÈNERE' ,

DINS EL CICLE 'EL· FIL
D'ARIADNA'
Data d'inici 16/10/2008
Data 'fi: 16/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:00 h
Observacions:
- Fraser ha contribuït a enriquir el concepte de justícia, i ha centrat lo seva crítfca en

la relació que hi ha entre distribució, reconeixement i répresentació. A través de la
relació entre aquestes tres dimensions, les qüestions de la justícia esdevenen objecte
de deliberació democrêticc, En definitive, Nancy Fraser considera que la justícia social

només és possible des de la justícia democràtica.
- Hi haurà servei d'interpretació.
- Presenta: Imma Moraledo, diputada de I' Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació
de Barcelona.

'

-A càrrec d'Ida Dotninijcnni (1954, periodista, filòsofa i assagista. Està -considerudc
una de les intel·lectuals feministes més brillants a escala mundial. Ha publicat
nombrosos assaigs i ha estat professora de diverses universitcts, Està especialitzada
en els diferents aspectes del desenvolupament del pensament feminista, en particular
en relació a la diferencia sexual.
- Des de 1981 ha escrit per a moltes revistes d'història i de teoria feminsita, i és
membre activa de la comunitat feminista de filòsofes Diotima de la Universitat de

Verona. Actualment forma part del consell editorial del diari II Manifiesto, i dóna

classes de filosofia política a la Universitat de Rome.
- Organitza: I'Àrea d'Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona .

. 1 .,

.:. PRIMERA TROBAI)A: DIÀLEG DE GÈNERES
Data d'inici 18/10/2008
Data fi: 18/10i2008
Entrada: Pagament
Lloc: Centre Casa Orlandai. C Jaume Piquet, 23 bxs. 08017 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 10:00 h / 10 e

Telèfon: 932 524 262

Observaci ons:
- Dinamitzen: Rita Gavarró i Norman Duncan.
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·:. 'JORNADA FEMINISTA SOBRE SEXUALITATS TRANSGRESSORES'
Data d'inici 18/10/2008

Data fi: 18/10/2008
Entrada: Uiure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris: dissabte de 10:00 h a 20:00 h

Telèfon: 933 026 545

E-mail: xarxaf/em@xarxafeminista.org
Web: www.xarxafeminista.org
Observacions:
- Consulteu el web indicat.

- Organitza: Xarxa Feminista .

•:. CAFÈ TERTÚLIA: 'JO TINC 11 ANYS l TU ... DONES MADURES l
DONES PETITES' , DINS EL CICLE 'UN DEBAT AMB AROMA'
Data d'inici 20/10/2008
Data fi: 20/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant'Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELO�A

'

Horaris: dilluns de 17:00 h a 19:00 h

E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 3084066 / 636 74 14 16

Observacions:
- Responscble. Mercedes Gómez, Paula Rioja, Laura Calaf ,Paula Sánchez, Clara
Armazones.
- Organtiza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda' .

•:. TAULA RODONA: SIMONE DE BEAUVOIR, MÉS ENLLÀ DEL MITE
Data d'inici 20/10/2008

Data fi: 20/10/2008
Entrada: Lliure

Lloc; Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: ;,qill�n,s a les 19:00 h

E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org

.

Telèfon: 932 684 218 ;( ;,.J"

Observacions:
- Un espai de debat entre tres expertes que ens parlaran del llegat de Simone de
Beauvoir des de punt de vista literari i fi losòfic, i des del pensament feminista.
- Participen: Teresa López Pardina, docotra en filosofia i membre del Instituto de

investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. María Jesús

Izquierdo, pncfessono de Sociologia i adjunta a la vicerrectora de Relacions
Institucionals per la Direcció ,de l'Observatori d'Igualtat de I'UAB. Nora Catelli,
professora titulat de teoria literària i literatura comparada a la Universitat de'
Barcelona i investigadora del centre >Dona i Litercturc. ..

.

- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.
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·:. III CONGRÉS INTERNACIONAL DE FEMINISME ISLÀMIC
Data d'inici 24/10/2008

Data fi: 27/10/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Hotel Alimara. Berruguete, 126. 08035 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 18:00 h a 20:00 h, dissabte de 10:00 h a 20:00 h.
dissabte de 10:00 h a 20:00 h, dilluns de 10:00 h a 14:00 h 1 Entrada general de: 12 e

E-mail: info@feminismeislamic.org
Web inscripcions: http://www.feminismeislamic.org/cast/
Telèfon: 934270000 hotel

Observacions:
- Congrés centrat en la problemàtica de les dones musulmanes en l' era de la

globalització, enfrontades a una doble opressió: econòmica (neoliberalisme) i política'
(fonamentalisme religiós). S'analitzaran les respostes des del, feminisme islàmic a

aquesta situació, i la seva contribució a la construcció d'una societat civil planetària,
.

basada en la cultura dels drets humans i en valors universals com són IQ democràcia, la

justícia social, la llibertat de consciència i la igualtat de gènere.
,- S'analitzaran les relacions del feminisme islàmic amb el feminisme global i el

moviment altermundista.
- Es donaran a conèixer diverses estratègies per a la millor« dels drets de les dones

musulmanes, per part d'associacións pro-drets humans d'àmbit nacional i internacional.
- Ternes: feminisme del tercer món; feminisme i ccpitclisme: objectius del MiHenni de

Nacions Unides; Aliança de Civilitzacions; accés a I' educació; feminisme i violència

comunal; cultura de la guerra; feminisme i islamisme; diversitct cultural i drets-humcns:
secularització; interculturalitat; diàleg interr-eliqiós. ,

hermenèutica alcorànica;

espiritualitat i feminisme.
.

'

- Objectius Continuar la tasca iniciada en el l i el II Congrés de Feminisme Islàmic, a
través del quals es ve donar a conèixer l' emergent moviment de les dones musulmanes

darrere de la igualtat de gènere, tant a nivell teòric com sobre el terreny. Analitzar les

estratègies empreses per les feministes musulmones per a plantar:' cara ales noves

situccions d'opressió derivades de la globalització, amb especial atenció a l'clicnçc
entre el neoliberalisme i el fonomentclisme religiós. Situar el féminisme islàmic en el

context de la globalització, com part del feminisme global i en relació al moviment

altermundista. Contribuir a la consolidació del feminisme islàmic com a moviment

transnacional, mitjançant locreccié de xarx�s;d'organitzacions que treballen en el

camp dels drets de les dones en I' àmbit islàmic.

-

'

.:. CONFERÈNCIA 'SIMONE DE BEAUVOIR r EL SEGON SEXE' A CÀRREC
DE ROSA ,RIUS GATELL,PROFESSORA DE FILOSOFIA, UNIVERSITAT
DE BARCELONA, DINS EL CICLE UTERATURA I DONA
Data d'inici 29/10/2008
Data fi: 29/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA

Horaris: dimecres a les 19:30 h

.E-mail: golferichs@golferichs.org
Web: www.goJferichs.org
Telèfon: 933 237.790 i -' .
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Observacions:
- Celebrem enguany el centenari del naixement de l'escriptora francesa, autora de la

famosa sentencia: 'una dona rio neix: es fa'. Simone de Beauvoir va dedicar bona part
_ de la seva vide a estudiar la condició de la dona òccidental des d' un punt de vista

històric, filosòfic i pclínc. Què previu del seu treball als nostres dies?
- Organitza: Centre Çívic Casa Golferichs 01,,1 I

}
,
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CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....

•:. PROJECTE 'ACOLUR 4': TALLERS DE CIUTADANIA BÀSICA'
Data d'inici 01/02/2008

Data fi: dur.ant tot l'any.
Entrada: Lliure
Lloc: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina. e València, 273
Ir la. 08009 BARCELONA
Horaris: dillúns, dimecres i dijous de,09 h a 14 h. Quinzenal.
E-mail: sido@acisjf.es

.

,
Web: www.acisjf.es
Telèfon: 932 155 626,

Observccions: .

- Adreçat a: Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: Integrar a les dones immigrants a la cultura d'acollida.
- Continguts:

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

Organitza: Associació Catòlica Internacional Servei de .Joventut Femenina .

•:. TALLER DE SEPARACIONS AFECTIVES l D,'ELABORACIÓ DE LES
PÈRDUES
Data d'inici 03/1012008
Data fi: 01/1212008
Entrada: Lliure

.

Lloc: Centre Cívic Cpsa del Rellotge. Pg Zona Franca, 116. 08038 BARCELONA
Dates: 6, 13, 20 i 27 d'octubre, 3, lO, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre.
Telèfon de reserves: PIAD Sants-Montjuïc 934434311
Observacions:
- Les dones interessades han de fer una entrevista amb la Tècnica del PIAD. Places
limitades!
- Espai vivencial i participatiu, entorn a les experiències que tenim respecte els

diferents tipus de pèrdues (edat, imatge pròpia, ideal, amistats, país, estatus social,
treball, parella, etc.) i separacions que experimentem aillarg de les nostres vides, i que

podem viure amb sentiments que van des de l'esperança fins a l'cllibercment. Mirarem
d' entendre quins aspectes de la pròpia història subjectiva i cultural juguen el seu paper
en la manera de viure les relacions afectives i la pèrdua, la qual, de vegades pot suposar
una davallada anímica difícil de superar. Explorarem recursos i, buscarem respostes per
tal d'afrontar diversos malestars.
- Inscr-ipcions al Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sants-Montjuïc
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(PI Sortidor 12. 08004 Bcn).
Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sants-Montjuïc

.:. CURS D' AUTODEFENSA PER A DONES
Data d'inici 0l/10/2008
Data fi: 17/12/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris: dimecres de 20:ÒO h a 21:30 h / 70e J.
E-mail inscripcions:mtckarin@yahoo.com
Web: www.no-agresiones.com
Observacions:
- Aquest serà un curs trimestral durant el curs escolar 2008-2009. Obert a qualsevol
dona, tant si ha fet el nivell l o II, com si no ha fet mai res. Treballarem l' autodefensa
des de la perspectiva de mantenir la colme. de comprendre la importància de la

comunicació verbal i no verbal, i tots els aspectes físics i emocional a de les situacions

de conflictè física.
- És un oportunitat única de treballar més a fons amb tots els temes dels cursos nivèll

.

l i II. Treballarem de peu i a terra, amb preses i cops, amb simulacres i exercicis de

relaxació activa i de consciència de I' espai i del propi cos.
- És important dur roba esportiva i mitjons .

.. Hi ha 20 places i hi haurà una llista d' espera si fa falta.
- Les dones que no són sòcies de Ca la Dona pagaran matrícula de 15 e, que pot ser la

primera quota si es volen fer sòcies.
- Inscripcions: reserva ·10 plaça pagant un dipòsit de 30 e a La Caixa, c/c 2l0Ò-l023-69-
0100218284 posant el propi nom i 'autodefensa' com d remitent .

•:. CURS 'DONA/ARBRE: UNA VISIÓ ECOFEMINISTA DE L'ART'
Data d'inici 01/10/2008
Data fi: 30/05/2009
Entrada: Pagament

,

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 18:00 h a 20:00 h Entrada general de: 135 e Durada: 60'
h

E-mail: edona@diba.cat,
Observacions:
- Discurs sobre la metàfora dona-arbre a partir de la literatura i les arts visuals, es
d' una dimensió ètica que alguns autors i autores han fet al llarg de la història, er

passar a reprendre dos principis ètics foncmentcls per a I' ecofeminisme: a cura i el

respecte.
- Organitza: Escola Professional de la Dona
- Consulteu horari de finalització del curs amb I' Escola de la dona.
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.:. CURS 'VIOLÈNCIA VERS LES DONES: ELEMENTS PER A LA

CqMPRENSIÓ'
Data d'inici 01/10/2008
Data fi: 05/11/2008
Entrada: Pagqment
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix,.7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a' divendres de 09:30 h a 13:30 h / 50 e Confirmeu preu.
Aula 306.

E-mail: edona@diba.cat
Telèfon d' insèripcions: 934 049 107

Observacions:
- Aquest curs ofereix la possibilitat d'adquir-ir- els coneixements imprescindibles pera
la comprensió, reflexió i intervenció en aquest tipus' de violència. Uno visió de l' actuació

professional des de les diferents disciplines, tot facilitant elements jurídics, socials i

psicològics per promoure xarxes de relació i recursos per a l'atenció.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania. Diputació de Borcelonc.
- Atenció: Consulteu preu amb l'Escole d� la dona.Tipus d'acte: Puntual

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

INCLUSIÓ ,DE BARCELONA· ACTIVA: ,'LA CLAU DEL TEU ,FUTUR

PROFESSIONAL'
Data d' mici 01/10/2008 .

Data fi: 20/12/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Barcelona Activa S.A. C Perú, 52. 08018 BARCELONA
E-mail: barcelonactiva@barcelonactiva.es
Web: http://www.barcelonactiva.es
Observaci ons:

- Serveis a les Empreses:
- Experta en neteja d'immobles: 100 h teoria i 40 h pràctiques.
- Vigilància i atenció a pàrkings urbans: 100 h teoria i 40 h pràctiques.
- Informació al client/0 o telemàrqueting: 120 h teoria i 80 h pràctiques.
- Serveis a les persones:

,
.

- Directora de Lleure Infantil: 170 h teoria i 175 h pràctiques.
- Directora de residències de gent gran: 200 h teoria i 50 h prêctiques.
- Monitor/a de menjador: 150 h teoria i 50 h pràctiques.

",

:.. Moni'tor/a de lleure infantil: 150 h teoria i 50 h pràctiques.
- Atenció: ÈÍs Itineraris del sector Serveis a les Persones estan dirigits el persones:

- En situació d'atur.
.

- Si són estrangeres: amb permís de residència o treball.
- Comerç i Hosteleria

-Ajudanta de 'cuina: 100 h teoria i 40 h pràctiques.
- Cambrera de pisos: 250 h teoria i 80 h pràctiques.
- Dependenta de carnisseria: 170 h teoria i 80 h pràctiques.
- Dependenta de peixateria: 170 h teoria i 80 h pràctiques.
.: Repóstcdorc de supermercat: 170 h teoria i 80 h pràctiques.

- Construcció
,.' .

.

.

20



- Fustera d' estructures de metall lleugeres: 225 h teoria i 80 h pràctiques ..

- Instal·ladora d' estructures de metalilleugeres: 225 h teoric i 80 h pràctiques.
- Auxiliar d'instal·ladora d'aigua: 215 h teoria i 80 h pràctiques.\

.

- Auxiliar d'instal·ladora d'edificis: 205 h teoria i 80 h pràctiques.
- Auxiliar d'instaHodora d'aire condicionat: 205 h teoria i 80 h pràctiques.

- Organitza: Bcrceíonc Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones

Públicas' .

•:. TALLER -L'ENAMORAMENT .ROMÀNTIC l El VERDADER AMOR A

CÀRREC DE BEGOÑA SERRA
Data d'inici 01/10/2008
Data fi: 29/11/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215-6è. 08020

BARCELONA
Horaris: dimecres de 18:00 ha 19:30 h

Telèfon d'inscripci-ons: 933 077260 PIAD de Sant Martí'
Observacions:
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones PIAD de Sant Martí.

.:. CURS 'DOCUMENTAL r GÈNERE I: LA REALITZACIÓ DOCUMENTAL DES
..

D'UNA PERSPECTIVA DE GENERE'
Data d'inici 02/10/2008
Data fi: 30/05/2009
Entrada: Pagament ,

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

Horaris/Preus: dimarts i dijous de 17:00 h a 19:00 h, divendres de 16:30 h a 20:30 h /
287 e Durada: 180 h

E-mail: edona@diba.cat
Observacions:
- Per a matricular-se en aquest curs cal fer una entrevista prèvia.
- Taller d'introducció a la realització de documentals que intenta establir una

perspectiva de gènere als discursos, les relacions amb la realitat, la construcció

d'una«mirada» ... El taller planteja el documental com un procés per cccedir al món.
d' una manera crítica i creativa. Es treballarà la tècnica d' enregistrament i edició

digital, es reflexionarà sobre I' ús del formdi, el lI�nguatge audio-visual i la narrativa.

L'eix d'aplicac-ió i experimentació del taller serà lairealitzabó en grups de treballs de

mitja durada.
.

,

", I
.

- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Escola Professional de la Dona
- Atenció: Consulteu horari de finalització del curs amb I 'Escolo de la dona .

•:. CURS 'DOCUMENTAL r GÈNERE II:
- L'AUTOPRODUCCIÓ DE

DOCUMENTALS: TÈCNIQUES, NARRATIVA, DISCURS'
,

, i

Data d'inici 02/10/2008
Data fi: 30/05/2009
Entrada: Pagament
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Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts i dijous de 19:00 h a 21:00 h i divendres de 16:30 h a 20:30 h
/ 287 e Durada: 180 h

E-mail: edona@diba.cat
Observaci ens:

Per a matricular-se en aquest curs cal fer una entrevista prèvia.
- Aquest taller es planteja com un complement al curs La reclitzccié documental des
d' una perspective de gènere. Aprofundirem i donarem noves perspectives als
coneixement escènics prioritzant 'com sempre' els utilitzats en produccions de baix

cost. Es reflexionarà en profunditat sobre el llenguatge :audiovisual, la narrativa, les
focalitzacions del discurs ,i el relat... a partir dels nostres processos id' altres

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

els projectes que hi aporteu i/o hi puguin sorgir.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Escola Professional de la Dona
- Atenció: Consulteu horari de finalització del curs cmbl' Escola de la dona .

•:. CURS 'LA GESTIÓ ESTRATÈGICA DEL TEMPS PER A LA PRÀrnCA
POLÍTICA'
Data d'inici 02/10/2008
Data fi: 02/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Fra-ncesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous de 16:00 h a 20:00 h

E-mail: ó.politiguesidh@diba.cat
Telèfon d'inscripcions: 934049095
Observacions:
- Incorporar la visió estratègica a la -concepcié i al gestió de polítiques implica desfer
se de l'anècdota esclavitzadora i curta de la gestió quotidiana, i atorgar una

perspectiva d' avanç i canvi en la projecció política. Oferir conceptes i claus

metodològiques i estructurals per a desenvolupar el pensament estratègic és I' objectiu
d'aquesta sessió; fer-ho a partir de la perspectiva de gènere, una proposta.
- Curs adreçat a responsables polítiques locals en matèria d'igualtat de gènere.
- David Herndndez. llicenciar en Sociologia i expert en planificació estratègica.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona .

•:. CURS 'DONES, TEXTOS I CULTURA'
Data d'inici 03/10/2008

'

Data fi: 19/12/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Facultat de Filologia. G.V. Corts Catalanes, 0585.08007 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 10:00 h / 80 e a 13:30 h Consulteu preu amb el centre.

E-mail: cdona@ub.edu
Web: www.ub.edu/cdona
Telèfon: ,934 035 655

Observacions:
- Mat'rícula: del 22 de setembre fins al 2 d' octubre, de dilluns a dijous, d'llh a 13hi
dimarts de 16h a 17h.
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- Les dones, com a teòriques del feminisme i del gènere, com a creadores i

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

pràctiques culturals de transmissió massiva, cada cop més decisives en la transformació
-

i producció d' estereotips de gènere.
- Objectiu: analitzar el paper que tenen les produccions fetes per dones i estudiar com

condiciona el suport i el format I' escriptura literària, fílmica i musical en un àmbit que
habitualment no s'estudie cccdèmiccmerrt, allò que es considera cultura popular.
- Avaluació: Resum crític d'una de les sessions i assistència al 80io de les sessions
- Crèdits: 6 CA
- Coordinat per Helena González, I'objectiu d'aquest curs del Centre Dona i Literatura

és estudiar les contribucions més recents de les dones, com a creadores i

comunicadores, a la trcnsformccié i construcció d'una societat que assumeix cada cop.
més els valors d'igualtat de gènere. S'analitzaran les diferències entre les

representacions del gènere i el desig en I' escriptura mitjançant canals populars i

textos literaris, i fílmics, allò que es considera "cultura popular". Hi participaran
investigadores del Centre Dona i Literatura com ara Nora CateUi, Mercè Coll, Elena

Losada, Marta Segarra, Carlota Oliveras i Joana Sabadell, així com Anna Caballé,
Isabel Clúa, Noemí Novell, Meri Tcrrcsi Laura Viñuela, entre d'altres. Reconegut amb
6 crèdits de lliure elecció.
- Organitza: Facultat de Filologia-Centre Dona i Literatu�a

.:. CURS: EL PENSAMENT DE NANCY FRASER: REVITALITZANT LA

TEORIA l LA PRÀCTICA DE LA IGUALTAT DE GÈNERE
Data d'inici 03/10/2008
Data fi: 17/10/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 16:00 h a 20:00 h / 41 e

E-mail: edona@diba.cat
Telèfon d'inscripcions: 934049 106/7
Observacions:
- El curs consta de tres sessions:

- Introducció al pensament de Nancy Fraser: teoria feminista de la justícia.
- De la redistribució al reconeixement: reflexions sobre la teoria del gènere.
- Sessió de debat sobre els principals eixos del pensament i la literatura de Nancy
Frasen.:
- Per Martha Palccio Avendaño, doctora en filosofia ètica i política per la Universitat

de Barcelona i Nàncy Fraser, professora de ciències polítiques i socials a la New' School
for Social Research, pertanyent a la New School University de Nova York.

Relacions: Tipus de Relació: se celebra aEspai Francesca Bonnemaison-Escola

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

•• 1 •

23



.:. TALLER DE SEPARACIONS AFECTIVES I D IELABORACIÓ DE LES

PÈRDUES
Dáta d'inici 03/10/2008
Data fi: 01/12/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg Zona Franca, 116.08038 BARCELONA

Horaris: dilluns de 17:30 h. 6,13,20 i 27 d'octubre, 3, io. 17 i 24 de novembre i 1 de

desembre.

Telèfon de reserves: PIAD Sants-Montjuïc 934 434 311·

Observccions:
- Les dones interesscdes han de fer una .entrevisto amb la Tècnica del PIAD. Places

limitades!
- Espai vivencial .i participatiu, entorn a les experiències que tenim respecte els

diferents tipus de pèrdues (edat, imatge pròpia, idecl, amistats, pcís. estatus social,
treball, par.ella, etc) i separacions que experimentem al llarg de les nostres vides, i que

podem viure amb sentiments que van des de I' esperança fins a I' alliberament. Mirarem
d'entendre quins aspectes de la pròpia història subjectiva i cultural juguen el seu paper
en la manera de viure les relacions afectives i la pèrdua, la qual de vegades pot suposar
una davallada anímica difícil de superar. Explorarem recursos i, buscarem respostes per
tal d'afrontar diversos malestars ... >

- Inscripcions a: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sants-Montjuïc
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sants-Montjuïc

.:. CURS ICIUTATS GLOBALS: MIGRACIONS, GÈNERE r TREBALLI
Dota d'inici 06/10/2008

Data fi: 09/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Acsur Las Segovi·as. Àrea de Gènere. Via Laietana 45. 08003 BARCELpNA.
Horaris: De dilluns Q dijous de 09:30 ha 14:30 h i de 15:30 h a 20:30 h

Web: www.catalunya.acsur.org
E-mail: catalunya@acsur.org
Telèfon: 933 178 607

Observacions:
-

...

" Enfront de I'cctucl procés de feminització de les migracions i de 'globalització, \

volem preguntar-nos' quins l$P.t:l els factors eStructurals de les societats globalitzades,
les d' origen i les de destinació que generen divisió ètnica i de gènere en els mercats

laborals; ... "

- Drgànitza: ACSUR- las Segovias
- Finançat per la UE i el Ministerio de Trabajo e Inmigración .

•:. TALLER D'AUTOESTIMA PER A DONES
Data d'inici 06/10/2008
Data fi: 01112/2008
Entrada: Lliure í �

Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. e Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:45 h a 19:45 h

Telèfon: 932 562 819 (PIAD Eixample)
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Observacions:
- Aquest taller ens ajudarà a treballar la nostra autoestima, entesa com la qualitat de
sentir-nos bé amb nosaltres mateixes, d'ccceptor-nos i cprovcr-nos. Volem treballar
els sentiments desentir-nos poc valorades, culpables, insegures. etc. Trobarem nous

recursos per tal de millorar el nostre b�nestar.
-, Organitza: Punt dInformcciói Atenció a les Dones de l'Eixample

.:. TALLER D'AUTODEFENSA PERSONAL AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
Data d'inici 06/10/2008
Data fi: lO/1l/2008
Entrada:
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 sessions..
Telèfon: 934434 311 Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sants-Montjuïc
Observacions:
- La tallerista que farà el taller és col·laboradora de I' Associació Contra la Violència
Domèstica.
- Les dones interessades hauran de fer una entrevista prèvia amb la tècnica del PIAD.

Places limitades!
- Farem d' aquest espai, un lloc on' aprendrem a defensar-nos amb els objectes que
normalment portem a sobre (claus, mòbils, diaris, carpetes ... ) i a més a més, traurem e

Imàxim partit flsiccment: tot això, es farà de forma divertida, per deixar anar les

tensions que generen els debats.
- Aquest taller pretén connecter a totes les dones assistents entre elles, donar-los un

lloc en el qual compartir les seves experiències, expressar les seves pors a agressions
pel fet de ser dones, treballar per a evitar més agressions, reconèixer la violència en la

qual moltes vegades estem tan submergides i som incapaces de veure-ho, implicar-les
en els projectes dels seus, centres cívics, cssociocions de veïns, etc.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sants-Montjuïc

.:. TAU-ER DE LECTURA EMOCIONAL PER A DONES. 'MUJERES DE OJOS

GRANDES'
Data d'inici 06/10/2008
Data fi: 22/12/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró. Àngel Marquès, 4*6. 08035 BARCELONA
Horaris: di lluris de 18:30 h a 20:00 h

Telèfon d'inscripcions: 934 200 008 (amb servei contestador 24h) PIAD Horta

Guinardó
Observacions:
- Aquest taller vol ajudar-nos a comprendre millor les nostres emocions i compartir els
sentiments que ens ,desperta la lectura del {libre escrit per Ángeles Mastretta.
Parlarem de les relacions amb els homes, amb altres dones, els estereotips tradicionals
de la família, ...
- A càrrec de Begoña Serra.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones d'Hor'to-êulncrdé
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.:. TALLER 'DONES COMUNICADORES'
Data d'inici 06/10/2008
Data fi: 01/12/2008
Entrada: Lliure
Lloc. Biblioteca Jaume Fuster. Plça. Lesseps 20-22. 08023 BARCELONA.
Horaris: dilluns de 18:00 0·20:00 h
Telèfon: 932 914 330 (PIAD Gràcia)
Observacions:
- En aquest taller es treballaran les eines informàtiques, essencials (word ) i

s'introduiran tècniques bàsiques d' escriptura i comunicació per aprendre a redactar
diferents tipus de text: articles, crítiques, entrevistes, .. i a elaborar un guió radiofònic
i parlar per la ràdio. L' objectiu final del taller és formar i capacitar un grup de dones

. �

que puguin arribar a col-lobornr en els mitjans de comunicació locals: ràdio, diari, webs, ..
i participar activament en la vida social del barri.

'

- Inscripció gratuïta: Si hi estàs interessada truca al telèfon al PIA D de Gràcia al

telèfon indicat per fer una entrevista prèvia. Pots deixar el teu missatge al

contestador.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Gràcia

.:. CURS 'DEL ROCOCÓ AL NEOCLASSICISME'
Data d'inici 06/10/2008

Data fi: 27/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2a. 08008 BARCELONA
Horaris: dilluns 6,13,20 i 27 d'octubre a les 17:30 h Confirmeu hora amb el Centre .

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

Telèfon: 932 151 373

Observacions:
- L'art del rococó posarà punt i final a les exageracions barroques i esdevindrà el gust
preferit de l'aristocràcia i I' alta classe mitjana.
- La caiguda I' Antic Règim i el redescobriment de I' antiguitat clèssicc posaran les bases

de l' esti I neoclàssic més seré, mesurat i contingut, que des de França, s' estendrà per
tot Europa. Professora: Ma. Mercè Riera, Lido. en Història de l' Ar.t.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural

.:. TALLER D'AUTODEFENSA PERSONAL AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
Data d'inici 06/10/2908
Data fi: 1O/11/200B
Entrada: Lliure
Lloc: Casal Cívic Estació de Magòria. G.V. Corts Catalanes, 247 bxs.OB014 BARCELONA
Horaris: dilluns de 18:00 ha 19:30 h, 6,13,20 i 27 d'octubre, 3 i 10 de novembre

Web: http://www.bcn.es/sants-mont juic
Telèfon de reserves: PIAD de Sants-Montjuïc 934 434 311

Observacions:
- Total sessions: 6.
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- La tallerista qu� farà el taller és col-laboradora de I'Associació Contra la Violència

Domèstica.
Les dones interessades hauran de fer una entrevista prèvia amb la tècnica del PIAD.
Places limitades!
- Farem d'aquest espai, un lloc 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 físicoment: tot això, es farà de forma diver-tide, per deixar anar les
tensions que generen els debats.
- Aquest taller pretén connectar a totes les dones assistents entre elles, donar-los un

lloc en el qual compartir les seves experiències, expressar les seves pors a agressions
pel fet de ser dones, treballar per a evitar més agressions, reconèixer la violència en

Id qual moltes vegades estem tan submergides i som incapaces de veure-ho, impliccr-les
en els projectes dels seus centres cívics, associacions de veïns, etc.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les-Dones de Sants-Montjuïc

.:. TALLER DE SEPARACIONS AFECTIVES l D',ELABORACIÓ DE LES
PÈRDUES
Data d'inici 06/10/2008
Data fi: 01112/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Jardins Can Farrero. Pg Zona Franca, 116. 08038 BARCELONA
Horaris: dilluns ,de 17:30 h a 19:30 h 9 sessions.
Web: http://www.bcn.es/sants-mont juic
Telèfon de reserves: PIAD de Sants-Mò.,tjuïc 934' 434 311

-

Observacions:
- Les dones interessades han de fer una entrevista amb la Tècnica del PIAD. Places
limitades!
- Espai vivencial i participatiu, entorn a les experiències que tenim respecte els
diferents tipus de pèrdues (edat, imatge pròpia, ideal, amistats, país, estatus social,
treball, parella, etc) i separacions que experimentem al llarg de les nostres vides, i que

podem viure amb sentiments que van des de I' esperança fins a I' alliberament. Mirarem
d' entendre quins aspectes de la pròpia història subjectiva i cultural juguen el seu paper
en la manera de viure les relacions afectives i la pèrdua, la qual de vegades pot suposar

.

una davallada anímica difícil de superar. Explorarem recursos i, buscarem respostes per
tal d'afrontar diversos malestars.
Relacions: Tipus de Relació: se celebra aJardins Can Farrero

Tipus de Relació: organitzat per
Punt.dInformccié i Atenció a les Dones de Sants-Montjuïc

.:. CURS 'EINES PER A INSERTORES LABORALS'
Data d'inici 07/10/2008
Data fi: 28110/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Dreèera Cooperativa d'Iniciativa Social. Marcelino Menendez Pelayo, 22. 08940
CORNELLA LLOBREGAT
Hcrcr-is/Preus: dimarts de 16:00 h a 20:00,h I 125 e

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

Observaci ons:
- Per a insertores laborals a altres professionals que treballin en I' àmbit de la inserció

laboral.

=, Docents: Robert Rosco Munuera Ana Tomàs Ferret'e".(Insertors Laborals), i

IsmaelPalacín (Educador Social).
� Óbjectius:
- Analitzar i reflexionar sobre la pràctica en els dispositius d'insercié sociolaboral.
- Aprofundir en el coneixement de les pcssibilitcts i els límits de la figura professional
de I'inseridor/a.
- Continguts:
'- La figura de I' insertor/a' laboral.
- Treball, atur i ocupabi'litat: fons per a la investigació del mercat de treball.
- Les polítiques ocupacionals a Catalunya: serveis.
- El diagnòstic d'ocupabilitat.
- L' orientació cap a la inserció. Tècniques de recerca de feina.
- Els itineraris d'inserció per Q col·lectius en risc d' exclusió social: Dones,Immigrants,
Joves .

•:. CURSOS DE FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER A DONES
Data d'inici 07/10/2008
Data fi: 20/02/2009 .

Entrada: Lliure

Lloc: Gestión Programas de Formación SL C Comte. Borrell, 194 EntL 08029

BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 19:00 h a 21.:30 h. de 18:50 h a 21:30 h i de 18:30 h

a 21:00 h i de 16:00 h a 19:00 h Consulteu l' horari específic del curs que us interessi

realitzar.

E-mail: mandreu@gpf.es
Maribel-Andreu Telèfon: 934 250000

Observacions:
- Cursos dirigits a dones treballadores en actiu, del Règim general de la Seguretnt
Social i cutênomes per p poder accedir a aquesta formació.
- Inscrtpcions: poseu-vos en contacte amb la persona indicada.
- Formació presencial:
,

Idiomes: Alemany bàsic. Anglès Beginner. Anglès Intermediate. Anglès
Advcnced.Frcncès. Italià bàsic. Xinès-I. Català nivell suficiència. Certificat C.
- Ofimàtica: Bases de dades Access. Full de càlcul Exceñ bàsic. Prooesscdor de textos
Word Bàsic. Excel nivell avcínçat,i Word nivell avançat.
- Coaching PNL.
- Igualtat de tracte i oportunitats, Sensibilització. Gestió del canvi a les

organitzacions. InteHigència emocional.
- Teleformació: Introducció al pla general comptable. Ofimàtica avançada_ Excel

intermedi. Ofimàtica avançada: Powerpoint Creatiu. OHmàtica bàsica: Access bàsic. Per

què o com elaborar plans d'Igualtat a les empreses. Prevenció de riscos laborals (mòduls
bàsics, segons normativa). Tècniques de negociació.
Relacions: Tipus de Relació: se celebra aGestión Programas de Formación S.L.
- Organitza: Gestión Programas de Formación SL
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.:. TALLER D' AUTOESTIMA 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 � a 12:30 h Inscripcions al telèfon indicat o directament al

PIAD Les Corts.

Telèfon de reserves: 932 916 491 PIAD Les Corts
Observacions:
- Aquest taller ens ajuda a treballar la nostra autoestima, entesa com la qualitat de
sentir-nos bé amb nosaltres mateixes. Volem treballar els sentiments de sentir-nos poc
valorades, tenir massa vergonya o sentir-nos culpables en excés.
- Nous recursos per tal de millorar l'autoestima.
- Si hi estàs interessada truca al telèfon 93 291 64 91 o vine directament al PIAD LesC

orts (C Dolors Masferrer' 33-35. Horari d'atenció al públic: Dilluns" dimecres,
divendres: 9-12h i dimarts i dijous 16-19h. (Contestador automàtic 24h.)
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Les Corts

.:. TALLER DE SEPARACIONS AFECTIVES l PÈRDUES PER A DONES
Data d'inici 07/10/2008,
Data fi: ,02/12/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre d' Atenció Primària Adrià. C Vo:llmajor, 34 bxs. 08021 BARCELONA

Horaris: dimarts de 18:00 h a 20:00 h, 7, "14, 21, 28 d'octubre 4, 11, 18 i 25 de

novembre i 2 de desembre .

Telèfon: 932 002 602 Maite Fayos
Observacions:
- Espai vivencial i participatiu respecte a les diferents tipus de pèrdues (edat, imatge
pròpia, ideals, amistats, família, país, estatus social, treball i parella) i separacions que

experimentem al llarg de les nostres vides i què podem viure amb sentiments que van

des de la desesperança fins a l'alliberament; Mirarem quins aspectes juguen un paper
important en la manera de viure les relacions afectives i la pèrdua la qual de vegades
pot suposar una davallada anímica difícil de superar. Explorarem, recursos i respostes
per tal d'afrontar els diversos 'malestars.
- Interessades: truqueu al telèfon indicat. Dilluns, dimecres i divendres: 9-12 h i

dimarts i dijous de 16 019 h (Contestador automàtic 24 h).
- Taller a càrrec del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sarrià-Sant Gervasi

.:. CURS 'DONA I QUAUTAT DE VIDA'
Data d'inici 08/10/2008
Data fi: 04/02/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 09:30 h a 13:30 h / 135 e Durada: 60 h

E-mai'!: edona@diba.cat
Observacions: _
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- Espai de desenvolupament de competències personals en clau femenina (1).
- Objectius: comprendre la problemàtica específica de les dones pel que fa a la seva

qualitat de vida, en el sentit ampli del terme, incorporar estratègies i recursos pràctics
per millorar-la i fomentar l'empodercment personal. Concebut com un taller, es

combinarà teoria i pràctica. Es
.

revisaran els principals paràmetres singulars i

socioculturals que hi intervenen i es potenciarà la capacitat de transformació d' hàbits
per reorientar equilibradament l'harmonia entre' cos, emocions i esperit.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Escola Professional de la Dona

.:. CURS' LES DONES l LES, FILOSOFIES •

Data d'inici OS/10/200S
Data fi: 12/11/200S
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bt:mnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. O'S003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 16:00 h a 20:00 h / 4S e Durada: 24 h

1

E-mail: edona@diba.cat
Telèfon d'inscripcions: 934049 107

Observacions:
- L' objectiu del curs és donar a conèixer les aportacions de les dones a la política, en
l'aspecte teòric i també a partir de la seva acció i experiència pràctica. Es tracta de

llegir alguns escri!s i escoltar la 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 Hannah Arendt-entre d'altres.
- Coordina: Anr:la Masó, doctora en filosofia de la UB, i Conxa L1inàs, catedràtica de

filosofia de batxillerat.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i ciutadania de la Diputació de Barcelona .

•:. LLIÇÓ lNAUGURAL D'EL CURS 2008-2009 A L'ESCOLA DE LA DoNA
Data d'inici OS/1O/200S
Data fi: OS/10/200S

,/ Entrada: Lliure

L1o�: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. OS003 BARCELONA

Hcr-oris: dimecres a les 13:00 h

E-mail: edona@diba.cat
Observacions: i :

- Des de la seva fundació fa 125 anys, han passat per I' Escola de la Dona centenars de
milersde dones i en segueixen venint per adquirir nou coneixements. La memòria i les
vivències de totes aquestes dones construeixen també el caràcter de l' Escola de la

Dona, i els seus testimonis són clau per dones una visió completa de la realitat de

l'Escola de la Dona.
- Presenta: Imma Moraleda, diputàda de l' Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació
de Barcelona.

.

- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Escola Professional de la Dona
- Atenció: Consulteu horari de finalització del curs amb l'Escola de la dona.
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.:. TALLER D'AUTOESTIMA PER A DONES
Data d'inici 08/10/2008
Data fi: 03/12/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Cen�re Cívi'c Drassanes. C Nou de la Rambla, 43. 08001 BARCELONA
Horaris: dimecres de 16:00 h a 18:00 h

Telèfon: 934 425 400 PIAD Ciutat Vella
Observad ons:

,

- Aquest taller t' ajudarà a relaxar-te, a conèixer-te a tu mateixa, a compartir algunes
experiències de la teva vida, a millorar els aspectes que no t' agraden'de la teva
personalitat, a valorar els aspectes que sí t' agraden i a comunicar-te de' manera

asser-tive ! eficaç. Apunta't! Ajuntament de Barcelona Dones / Ciutat Vella.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Ciutat Vella

.:. CICLE � TALLER �DONA'M ART. VEURE, ANALITZAR l,CREAR'
Data d'inici 09/10/2008
Data fi: �0/10/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Casal d' Associacions Juvenils de Barcelona. C Ausiàs Marc, 60 bxs. 08010

BARCELONA
Horaris: dijous a les 20:00 h Cal preinscripciéprèvic.
E-mail: transformadors@casalbèn.cat
Telèfon d'inscripcions: 901515253
Observacions:
- Naixem dones o ens fem dones? l els homes, neixen forts i valents o els hi obliguen?
Des del joc i les a�ts visuals es reflexionárà i es crearan nous llenguatges no sexistes.

Tenint com a objectiu final una mini exposició dels treballs realitzats al voltant de la

contrapublicitat. Cicle-Taller obert i crecttuper compartir i explorar noves mirades al

concepte de gènere.
- Dijous 9 d'octubre:

-.'Sexe,gènere i llenguatge 'Pr-imero sessió taller:
- Definició conjunta de conceptes claus a partir de diverses dinàmiques de grup.
- Es crearà així una' base teòrica compcr-tido amb la que es podrà analitzar,
experimentar i construir.
- Inflúència del llenguatge en la construcció de gènere.

- Dijous 16 d' octubre:
.:Miralls' Segona sessió taller:

,

- Visic;mcit de publicitat i contrapublicitat.
- Anàlisi de publicitat sexista i dels seus codis.
- Influència de la publicitat en la nostra manera de pensar, actuar i consumir.

-Dijous 23 d'octubre:
'

- 'Corta i Pega: creant contrcpoder
'

Tercera sessió del taller:
- Experimentació artística amb diferents tècniques i construcció de la pròpia

, contrapublicitat.
- Dijous 30 d' octubre:

- 'Exposidó'- Preparació i muntatge de l' exposició amb els resultats del taller.
- Organitza: L' Aranya Creació.
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.:. TALLER AUTOESTIMA PER A DONES
Data d'inici 14/10/2008

Data fi: 09/12/2008
Entrada: Lliure . i
Lloc: Centre d'Atenció Primària Vcllccr-cc. Av Vallcarca, 169*205 bxs. 08023

BARCELONA

Hcr-oris: dimarts de 18:00 a 20:00 h

Telèfon: 932 914 330 (PIAD Gràcia)
Observccions: .

- Aquest taller' ens ajudarà a treballar la nostra autoestima, entesa com la qualitat de
sentir-nos bé amb nosaltres mateixes, d' acceptar-nos i aprovar-nos. Volem treballar

els sentiments de sentir-nos poc valorades, culpables, insegures, etc. Trobcrem els

nostres recursos per tal' de millorar el nostre benestar.
- Si estès interessada truca al PIAD de Gràc�a al telèfon indicat.
- Per fer una entrevista prèvia, pots deixar el teu missatge al contestador.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Gràcia

.:. TALLER D'AUTOCONEIXEMENT:

AUTOESTIMA' ;_

Data d'inici 14/10/2008

Data fi: 16/12/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts i dimecres, e Del 14 octubre al 16 de desembre. de 16:00 h a

18:00 h Del15 d'octubre 0117 de desembre, de 19:00 ha 21:00 h / 72

',MILLOREM LA NOSTRA

E-mail: edono@diba.cat
Observacions:

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

determinada, i prendre'n consciència per tal de poder introduir canvis que millorin el

nostre benestar personal i la relació amb les altres persones.
- Or9anitz�: Espai Francesca Bonnemaison-Escola Professional de la Dona
- Atenció: Altres tallers amb el mateix contingut programats a partir de gener de

2009.Consulteu amb l'Escola de la Dona' .

•:. CURS 'DONES r TREBALL'
Data d'inici 17/10/2008

Data fi: 24/10/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Drecera Cooperativa d'Iniciativa Social. Marcelina Menendez Pelayo, 22. 08940
CORNELLA LLOBREGAT

Horaris/Preus: divendres de 16:00 h a 20:00 h / 65 e Durada: 8 h.

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

Observacions:

-Per a professionals que estiguin interessats/des en I' àmbit de la dona.
- Docent: Ana Tomàs Ferrete (insertora laboral).
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- Objectius:
- Reflexionar sobre la situació de la dona en el món del treball i abordar lc pràctica
diària de la inserció.
- Continguts:

- Llenguatgé en femení.
- Treball i dona.
- Sentit del treball des de la perspectiva de ser dona.
- Reptes presents en el món laboral.
- Programes d'inserció laboral.
- Procés d'inserció: Plans dé treball.
- Anàlisi de les polítiques de treball.
- Reflexions en sentir-se amb la necessitat del treball i la llibertat de ser dona.

- Organitza: Drecera Cooperativa d'Iniciativa Social-Servei de Formació .

. •:. TALLERS PER A DONES: AUTOESTIMN
Data d'inici 20/10/2008
Data fi: 03/11/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Can Jordana. Ebre, 27. 08830 SANT BOI LLOBREGAT

Horaris: dilluns de 17:00 h a 18:30 h'

Observacions:
- El taller es farà el dilluns 20 d'octubre i 3 de novembre de 2008.
- Inscripcions a partir del 30 de setembre al Centre de Recursos de les Dones .

•:. CURS 'LES DONES JOVES' " bINS L' ÁREA DE FORMACIÓ POLÍTICA
PER A DONES
Data d'inici 21/10/2008

Data fi: 21/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris: dimarts de 16:00 h a 20:00 h

E-mail: o.politiquesidh@diba.cat .
Telèfon d'inscripcions: 934049 095

Observacions:
- Anàlisi de les condicions de vida de les dones joves en la societat actual. Necessitats,
interessos i demandes: formació. i cultura; sexualitat, habitatge i treball. Eines i

polítiques de promoció de la participació de les dones joves en el context local. Gisela

Navarro, presidenta de I'Àrea de ServeisPersonals, Ajuntament de Viladecans.
- Organitza: Àrea d'Igualtat de la Diputació de Barcelona .

•:. CURS 'LLENGUATGE NO SEXISTA'
Data fqnici ,24/10/2008
Data fi: 28/11/2009
Entrada: Pagament '! � . i,

'

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 09:30 h CI 13:3.0,hJ,84 e Durada: 24 h
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E-mail: edona@diba.cat
Observacions:
- Els objectius que es plantegen en aquest curs pràctic sobre llenguatge no sexista són
veure la importància de la llengua com a transmissora de valors i com a eina de
comunicació i educació. S' analitzen les causes i I' origen del llenguatge androcèntric i,
alhora, s'intenta posar a l'abast de les i els participants eines i recursos per a l'ús
d' una llengua no sexista.
- Coordina: Montserrat Vallbé. Traductora i correctora lingüística.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i ciutadania de la Diputació de Barcelona .

•:. POSTGRAU EN 'VIOLÈNCIA FAMIUAR: ANÀUSI r ABORDATGE DES·
DE LA INTERVENCIÓ MULT!DISCIPUNÀRIA "

Data d'inici 24/10/2008
Data fi: 28/03/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Fundació Pere Tarrés. C Santaló, 37. 08021 BARCEL'oNA
Horaris/Preus: divendres de 17:00 h a 21:00 h i dissabtes de 09:30 h a 13:30 h /
1995e

E-mail: sio@peretarres.o.rg .

Web: http://www.peretarres.org
Telèfon: 902 410 000

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

tractament de tots aquells factors i conductes que intervenen en la Violència Familiar a
través dels recursos i programes existents (públics .i privats) que intenten donar
resposta.

.

-Destinataris/àries: professionals dels àmbits psicosocicl. jurídic, mèdic i educatiu.

Diplomats/des i llicenciats/des per a títol de Postgrau (80'Yo de les

places).Professionals àmb 3 anys d' experiència en el sector, sense titulació
universitària, pera Diploma d'Extensió Universitària (20% de les pícees).
- Programa:
- Mòdull*.- Bases conceptuals i teòriques de la Violència�Familiar (2,8 crèdits)
- Mòdul 2*.": La violència familiar des de les diferents perspectives explicctives
(1crèdit)
- Mòdul 3.- Detecció i prevenció. Xarxes, circuits i tècniques de detecció i

prevenció(5,4 crèdits)
- Mòdul 4.- La intervenció: institucions, programes i serveis de suport j d'atenció ales

I

víctimes (4,8 crèdits)
- Mòdul 5.- Pràcticum (6 crèdits).
- Metodologia:

- Sessions d'experts (140 hores).
- Exercicis de consolidació de cada mòdul temàtic.
- Projecte d'intervenció/investigació.
- Pràctiques (60 -120 hores).

- Organitza: Fundació Pere Tarrés
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.:. CURS lLA GESTIÓ ESTRATÈGICA DEL TEMPS PER A LA PRÀCTICA
POLÍTICA� , DINS'LIÀREA-DE FORMACIÓ POÚTICA PER'A DONES
Data d'inici 28/10/2008

Data fi: 28/10/2008
Entrada: Lliure,
Lloc: Espai Francesèa Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 16:00 h a 20:00 h

'

E-mail: o.politiguesidh@diba.cat
,

Telèfon d'inscripcions: 934049095
Observaci ons:
- Aprendre a. definir objectius a partir de la variable del temps en la gestió política
local. Apliccr les més recents reflexions sobre les polítiques del temps i la .conciliccié
de la vida personal, familiar i laboral a les estratègies de les responsables polítiques
locals. Les polítiques de nous usos del temps en I' àmbit local.
- Carme Freixa, psicòloga i assessora de la Regidoria de Nòus Usos del Temps de

I'Ajuntament de Barcelona.
- Organitza, Área d'Igualtat de la Diputació de Barcelona.
- Atenció: Consulteu preu amb l'Espai .

•:. CURS A DISTÀNCIA PER INTERNET lINTEL· UGÈNCIA SEXUAL I

'Data d'inici 01/11/2008
Data fi: 30/11/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella. C València, 300 entl 20. 08009

BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres / 90 e 20 hores. Codi: 149.
E-mail: informacio@iesp.info
Web: www.iesp.info
Telèfon: 932 155883

Observacions:
- Curs reconegut amb 1 crèdit de lliure elecció per UOC, UdG i nombre a determinar

per UVic .

.: Programa: Què és la inteHigènc:ia sexual? Claus de la Intel-liqèncíc sexual: el
coneixement del propi: cos. El coneixement del cos de l'altre. Comunicació sexual. Com

aplicar la inteHigència sexual.
- Professorat: Elena Crespi - Psicòloga clínica. Màster en Teràpic sexual i de parella,
per la Universitat de Barcelona. Col'laboradora en el programa Prohibit als Pares, a

Ràdio Flaixbac:
- Inscripció per e-mail (consulteu el web). ' .

- Pagament del curs: transferència o ingrés en el compte de La Caixa: 2100 1391

930200050746 indicant com a remitent el nombre, del curs i el nom i cognoms. _No es

considerarà efectucdc la inscripció fins no haver rebut el pagament.
- Organitza: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella'

,i'
, ,
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.:. CURS A DISTÀNCIA PER INTERNET 'SALUT SEXUAL DE LA DONA'
Data d'inici 01/11/2008

Data fi: 30/11/2008

Entrcdo: Pagament
Lloc: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella. C València, 300 entl 20. 08009

BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns odivendres /90 e 20 hores. Codi: 132.

E-mail: informacio@íesp.info
Web: www.iesp.info
Telèfon: 932 1!55 883

Observacions;
- Curs reconegut amb 1 crèdit de lliure elecció per UOC, UdG i nombre a determinar

per UVic. �

- Reconeixement d'interès sanitari per l'Institut d'Estudis de ki Salut de' la Generalitat
de Catalunya.

'

-: Programa: Salut i sexualitat - Dona i cicle vital: infància, pubertat, adolescència,
maduresa i vellesa _.Resposta sexual femenina - Erotisme i plaer - L' orgasme femení -

Trastorns de la sexualitat femenina - Recursos.
- Professorat: Mireia, Martínez - Psicòloga clínica. Màster en Teràpia sexual i de

por-elle, per la Universitat de Barcelona. (en curs). Postgraduada en Promoció de la salut
sexual y reproductiva. Intervenció educativa i comunitària, per l'Institut d' Estudis de
la Sexualitat i la Parella i la Universitat de Lleida.
- Pagament del curs: transferència o ingrés en' el compte de La Caixa: 2100 1391

930200050746 indicant com a remitent el nombre del curs i el nom i cognoms. No es

considerarà efectuada la inscripció fins no haver rebut el pagament.
- Organitza: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella

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

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

COMPANYIA 'EL CORRAL DE L'OLIVERA'
Data d'inici 05/09/2008
Data fi: 19/10/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Teatre Borràs. PI Urquinaona, 9. 08010 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres, dijous i divendres a les 20:30 h, dissabte a les 16:30 h i a

les 20:30 -h i diumenge a les is.oo h / 20'0 30 e

Observacions:
- Sinopsi:
- La Barcelona que retrata Rodoreda abraça tres generacions d' una família que

posseeix una bonica terre a Sant Gervasi. L'autora ens narra la història de la família
Valldaura Farriols, un 'retrat de l'alta burgesia catalana. Els fets arrenquen des de

finals del segle XIX i arriben al voltant de l' any 1957.
'

- Organi�z�: Comedianet

.:. OBRA DE TEATRE 'LA CANDIDATA'
Data d'inici 03/10/2008
Data fi: 14/11/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 21:00 h

Observacions:
.; La nit de les eleccions, Berta Cadafalch, candidata a la·presidència de la Gènerahtat I

entra en crisi. Per primer cop, una dono té la possibilitat de governar Catalunya.
Després de l'excitació inicial, ara, en l'últim moment, la responscbilitdt l'aclapara. El

vertigen d'una nit cosida de llums i d'ombres desemboca en una templació difícil de

superar. Una dona sola s'enfronta al seu passar, al seu present i al ser futur potencial.
O potser no està sola. Potser hi ha molta ,gent que l' estira. La �andida:ta, un itinerari

humà on la fragi litat esdevé fortalesa.'
.

- Órg'anit�a: Espci Francesca Bonnemaison

e I i
...

•:. FM ESQUERRA EIXAMPLE: CINEMA FORUM 'QUE PREOCUPA ELS
FILLS?' AMB LA PROJECCIÓ DE' LA PEL·ÚCUL-A 'JUNO'
Data d'inici 10/10/2008
Data fi: 10/10/2008
Entrada: Lliure
[Ioc: Centre Cívic Casa Golferlchs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA

'-'.\)
"-

Horaris: divendres a les 19:00 h Cal inscripció prèvia
Web: www.bcn.cat/eixample/:
Observacians: '\

. (, ,

,
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- Ens permetrà el debat sobre algunes qüestions molt actuals com: quin suport donar
els fills, el tracte amb adolescents, l'adopció i l'avortament entre d'altres. A càrrec de
Chaterine Galàman, psicòloga i psicoanalista de I' equip CIPAIS
- Organitza: !?ervei de Psicoteràpia, CIPAIS i Associació de Veïns de l'Esquerra de

L'Eixample
'

.:. LECTURA DRAMATITZADA: 'SIMONE DE BEAUVOIR: L'ESCRIPTURA O
LA VIDA'
Data d'inici 13/10/2008
Data fi: 13/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 18:00 h

Observacions:
- Lectura dramatitzada basada en una selecció de textos de les seves 'obres més

destcccdes, amb l'objectiu d'acostar al gran públic el llegat del seu pensament de
forma visual i plàstica.

'

- Coordina: Josefa Contijoch. _,
'

- Presente: Imma Moraleda, diputada de I' Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputccié
de Barcelona.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison

.:. PROJECCIÓ DE 'PERSÉPOUS' DE MARJANE SATRAPI
Data d'inici 28/10/2008
Data fi: 28/10/2008

Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Les Corts' - Miquel Llongueras. Riera Blanca, 1-3. 08028 BARCELONA
Horcris; dimarts a les 19:00 h

E-mail: b.barcelona.ml@diba.cat
Web: www.bcn.cat/bibmllongueras
Telèfon: 934493 107

Observacions:
- Cinema d'cnimocié que retrete la condició de la dona a l'Iran, basada en el seu propi
cêmic homònim. El visionat i posterior debat al voltant de la peHícula s'emmarca en el

programa 'La Claqueta' que la biblioteca 'duu a terme un cop al mes.
- Organitza: Biblioteca Les Corts. - Miquel Llongueras
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¡EXPOSICIONS

.:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 'MATERNITATS' DE BRU ROVIRA
Data d'inici 29/07/2008
Data fi: 12/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: CaixaForum C,entre Social i Cultural. Av Marquès de Comillas, 6*8 bxs. 08038

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

01:00 h

Web: www.laCaixa.es/ObraSocial
Observacions:
- Fins i tot en situacions extremes, afloren els sentiments maternals. L' exposicié se

centra en la mostra de fotografies sobre la maternitat fetes en diferents indrets del
món. Les situacions de pobresa i marginació, els conflictes armats, els casos de sida

VIH o els refugiats que veiem a ,les imatges volen apropar -dins de la línia de
sensibilització infantil i juvenil del Programa de Cooperació Internacional-aquestes
realitats a la població en general i, de manera especial, als nens i els joves.
- Activitat per a famílies:

Us proposem que expresseu en família les vostres sensacions més íntimes sobre la

maternitat, tot inspirant- vos en les fotografies i els relats que conformen la

mostra, a través de materials didàctics que posem a la vostra disposició i .que
trobareu dins la sala. Els vostres poemes, dibuixos, relats, etc. seran una aportació
apassionant a aquesta exposicié .

•:. EXPOSICIÓ COL·LECTIVA EN MOTIU DEL PROJECTE 'GÈNERE 21
Data d'inici 06/08/2008
Data fi: 18/10/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Espace Cultural Ample. C Ample, 5. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: De dimarts a dissabtes d'l1:00 ha 14:00 h i de 17:00 h a 20:30 h

Web: www.espace-ample.co'm
Telèfon : 933 011112

Observacions:
- En motiu del Projecte 'Gènere 2' ens complau presentar les noves 'Santes

"

!'! "

MestresseS' de I'artista Karol Berçeret.:
Organitza: Espace Cultural Ample .

•:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA AL CIRD: 'CAP, A UNA IMATGE DE
L I ÀFRICA SUBSAHARIANA LLIURE DE TÒPICS I

Data d'inici 02/09�2008
Data fi: 18/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Municipa! d'Informació i Recursos per, a les Dones. C Camèlies, 36*38 bxs.

08024 BARCELONA
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Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 14:00 h i de dilluns a dijous de 16:00 h a

19:00 h
E-mail: cird@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/dones

Telèfon: 932 850 357'

Observacions:
- Viatge pel Senegal i Burkina Faso que mostra el protagonisme de la dona en la vi da i la

societat africana, de Susanna Adell, Montserrat de la Guàrdia, David Salvadores, Maria
José Salvadores i Anaïs Vidal.
- Organitza: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones - CIRD .

•:. EXPOSICIÓ 'MIS NOCHES CON IDEE' DE CRISTINA GARdA
CAMINO
Data d'inici 10/09/2008
Data fi: 03/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Pati' Llimona. C Regomir, 3 bxs. 08002 BARCELONA

Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 hc 21:00 h, dissabte
de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h

Observacions:
- Reflexions sobre el cos nu, sobre el foc, la solitud,' la por i el dolor. Reflexos d'un

món interior, que, com un manantial que flueix incontenible, inunda els nostres sentits .

•:. EXPOSICIÓ D"OLGA RIVERO
Data d'inici 15/09/2008 I

Data fi: '15/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Nou Barris. C Albert Einstein, 2*4. 08042 BARCELONA
Horaris/Preus: Període: del 24 de juny al 24 de setembre dilluns, dimarts, dijous i

divendres de 10:00 h a 20:30 h; dimecres de 10:00 h a 14:00 h i 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 i dissabtes de.10:00 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'
Data d'inici 17/09/2008

Data fi: 13/12/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns i divendres de 16:00 h a 20:30 h; dimarts i dijous de 10:00 h a

14:00 h i de 16:00' tí a '20:30 h: dimecres de 10:00 h a 20:30 h i dissabte de 10:00 h a

14:00 h

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

- Aquesta exposició itinerant ha estat desenvolupada dins del projecte Qui té roba per
rentar? Un projecte participatiu de recuperació de les feines de les dones, des de les

dones i, amb col·laboratió de moltes persones i d' entitats.
- El proje�te es va iniciar 'al si de l'associació Dones d'Horta al any 2005 i es va

conver-tir en un projecte de barri, gestionat per una comissió de donés. sota el

paraigües de I' Associació de Vemes d'Horta.
- HQ compte+ amb recolzcment del Centre de Cultura de Dones F. Bonnemaison (CCDFB)
i amb suport econòmic de diversès institucions i del CCDFB.
- OrgQnitza: CoordinadorQ d'Entitats d'Horta.'

�
,

.:. EXPOSICIÓ I ESCOLA DE LA DONA:

CIUTADANES I

Data d'inici 23/09/200B
Dote fi: 01111/2008
Entrcdc: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sent Pere Més Baix, 7.' OB003 BARCELONA

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

i de 16:00 h a 21:00 h, dimecres de 10:00 h a 21:00 h i dissabte de 10:00 h a 14:00 h

125 ANYS FORMANT'

Web: http://www.diba.cat/francescabonnemQison/
Observacions:

'

-liNo me decidía entre ser dibujante o espía", de Sandra Uve. Sondr« Uve desperta el
monstre de la seve sensibilitat i I' esplaia en una temàtica retrospectiva i un clima de

tendresa. Així, la seva obra plàstica contrnstc amb la seva producció cinematogràfica,
cosa que accentue l'amplitud de recursos d'aquesta trebcllcdorc de l'art.
- La Sandra no es decidia entre ser dibuixant o espie. És clor que cedo dio és dibuixant
de la seve vida" però potser no era tan evident que també és uno gran espia.

OrganitzQ: Espai Francesco Bonnemaison-Escola Professional de la Dona. Dies

d' obertura:

.:. EXPOSICIÓ DE CONTES INFANTILS SOBRE CRIANÇA I LACTÀNCIA
NATURALS
Data d'inici 30/09/200B
Dote fi: 09/10/200B
Entrada: Lliure
Lloc: Equipcment Cívic Antiga Estació de Magòria. G.V. Corts CQtalanes, 247 bxs. 08014

BARCELONA'
.

j,_.

Horar-is: De dilluns Q divendres de 10:00 h a 14:00 h

i 'de(17:00 ha 22:00 h

Telèfon de l'acte: 690 144 500 ALBA Lactància Materna

Web: www.albalactanciamQterna.org
Observacions:
- En el more de la celebració de la Setmana Mundial de IQ Lactància MQterna.

,

- Orqcnrtzn: Grup de suport ci la lactància mcterno ALBA SANTS Associccié ALBA

LACTÀNCIA MATERNA.
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.:. VISITA A lES EXPOSICIONS DE CAIXA FÒRUM: 'ALPHONSE MUCHA'
I'MATERNITATS'
Data d'inici 01/10/2008

Data fi: 01/10/2008
Entrada: Lliure

.;» Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 12:09 h

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

Observacions:
- Alphonse Mucha fou. un dels creadors de l' estil Art Nouveau. Els seus cartells de
dones fascinants i la seva relació amb Sarah Bernhardt, li van fer assolir la fama.
- Maternitats: L' exposició se centra en la mostra de fotoqrcfie ssobre 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

.:. EXPOSICIÓ ESCOLA DE LA DONA: • 125 CONSTRUINT UN CAMÍ CAP A,

lA IGUALTAT'
Data d'inici 01/10/2008
Data fi: 01111/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 19:00 h
Observacions:
- La mostro pretén dona a conèixer els orígens i l' evolució de l' Escola de la Dona

durant tot aquest temps a través de fotografies i material d' arxiu. És alhora , una

celebració per recuperar la memòria i el lIeg�t cultural de I' Escola de la Dona, i mostrar

que l' educació i la formació permanent són eines decisives perquè la ciutadania faci
efectiva la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes.
- Organitza: Escola de la Dona de l' Àrea d'igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Escola Professional de la Dona

.:. lEONARDO: 4A TROBADA, DEL FASHION.NET
Data d'inici 01110/2008
Data fi: 01110/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 09:30 h
Observacions:
- L'Escola de la Dona conjuntament amb les escoles de diferents pOlSOS europeus, ha

participat en el projecte Innovation and Formation of the Competences in the
Textile/Fashion sector: FASHION.NET, en 'el marc del programa Leonardo de la Unió.
Europea.
- Organitza: l'Àrea d'Igualtat i Cilitadania./Diputació de Barcelona.
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·:. EXPOSICIÓ 'HISTÒRIA DE LA ZARZUELA - CONCERT AMB AINOHA
\

ARTETA'
Data d'inici 02/10/2008

Data fi: 02/10/2008
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA

Horaris: dijous a les 17:30 h
- E-mail: info@don-na.com
Web: http://www.don-na.com/
Telèfon: 932151 373

Observacions:
- Breu recorregut per la història' de la Zarzuela, apareguda al segle XVII i fins

principis del XX. Audiovisual d'un concert de la soprano Ainoha Ar-rete, amb fragments
d'algunes de les zarzueles més conegudes, sota la direcció musical d' Enrique ,Garda
Asensio. L'exposició correrà a càrrec del musicòleg Joan Casanovas.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural

.:. FM ESQUERRA EIXAMPLE: INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA 'CLAUS DE DONES' AMB L'ACTUACIÓ DE LA SOPRANO

GEMMA ENSESA
I

Data d'inici 04/10/2008
Data fi: 04/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris: 4 d'octubre a les 18:00 h Inaguració. De dilluns a divendres de 17:30 h a

21:30 h, dissabte de 17:00 h a 21:00 h

Web: www.bcn.cat/eixample
Observacions:
- La lluita de les dones del carrer d'Enric Granados. La xacra del mobbing immobiliarial

nostre barri, resultat de l'especulació, i el paper de l'associació de. veïnes ... Us

convidem a venir i veure les fotos realitzades per la nostra companya Anna Turbau,
fotos de dones, de diferents barris de Barcelona, que lluiten per les seves cases, amb

.

tot elque això significa simbòlicament i en la seva vida quotidiana... Ens acompanyarà la

soprano Gemma Ensesa, veïna del barri, el dia 4, dia de la inauguració.
- Organitza: Dones d'Enllaç.

.:. EXPOSICIÓ, l . TAULA RODONA: CENTENARI 'DEL NAIXEMENT DE
SIMONE DE BEAUVOIR

' " .

Data d'inici 07/10/2008
Data fi: 24/10/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Institut Català de les Dones. PI Pere Coromines,r0800! BARCELONA
, Horaris: dimarts a les 18:30 h Taula rodona
Web: www.gencat.cat/icdones
Telèfon: 933 179 291

Observacions:
- Simone de Beauvoir (1908-1986) és una de les. feministes més destacades del segle
XX. Amb El segon sexe (1949), va escriure un assaig pioner sobre els mecanismes de
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l'opressió de les dones, i la seva vida, reflectida en les seves memòries, ha estat també

una font d'inspiració per a moltes dones d'arreu del món. Amb motiu del centenari del

seu naixement, l'Institut Català' de les Dones ha preparat una exposició, produïda pel
Centre Dona i, Literatura, sobre la transcendència de la seva obra, i una taula rodona

amb la participació' d' especialistes catalanes: Marta Segarra (Centre Dono i

Literatura), Monts'errat Palau (URV) i Rosa Rius (Seminari Filosofic I Gènere),' totes
tres investigadores de I'Instit,ut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere
(iiEDG).

,

- Taula rodona: dimarts 7 d'octubre de 2008, a les l8h30
- Exposició"Simone de Becuvoir. feminista i escriptora". Del 7- al 24 d' octubre de 2008
- Organitza: Institut Català de les Dones

.:. EXPOSICIÓ DE PINTURA 'MOSTRA DE CAPACITATS DE DONES
AFECTADES DE PARÀLISI -CEREBRAL l DONES CUIDADORES' ,

Data d'inici 20/10/2008
Data fi: 08/1112008

, Entrada: Lliure
Lloc: Convent de Sant Agustí. C Comerç 36. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 22:00 h, dissabte de 10:00 h a 21:00 h

Observacions:
- Dilluns 31 d'octubre a I� 18 h. Debat: 'Dona i disccpccitct '.
Mostra de creacions artístiques realitzades per dones amb paràlisi cerebral, altres
capacitats afins i dones cuidadores organitZada per la FunQaci� Catalana per a la

Paràlisi Cerebral. Dins del marc del programa Adona' t de la FGPC és un espai de
sensibilització social i reivindicació personal de les dones que hi participen.
L'objectiu és treballar pel reconeixement social, creixement personal, l'autoestima iIo

màxima autonomia i autosuficiència de- les dones implicades al mÓfll de la paràlisi
cerebral, i lluitar contra l' exclusió social a la que molts cops es veuen injustament
abocades.,
- Organitza: Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral.

.:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA ITINERANT: TRÀFIC DE DONES l

VIOLACIÓ DELS DRETS HUMANS (DE PROJECTE SICAR-ADORATRIUS)
Dàta d'inici 20/10/2008
Data fi:' 31/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Francesc Candel. e Amnistia Internacional; 10 bxs. 08038 BARCELONA
Horaris: dilluns i dimecres de 16:00 h 'a '21:00 h, dimarts i divendres de 10:00 h a

14:00 h i de 16:00 h a 21:00 h, dijous de 10:00 h a 21:00 h i dissabtes de 10:00 h a

14:00 h

Telèfon: 934 434 311 Punt -d'Infcrmccié Atenció a les Dones (PIAD) de Sants

Montjuïc
E-mail: piad santsmont juic@bcn.cat
Observacions:
- En commemoració al dia 25 de novembre (Dia Internacional en Contra la Violència
Vers les Dones), i al dia 18 de desembre (Dia Internacional de les Persones Migrades).
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- L'objectiu d'aquesta iniciativa comunitària és treballar la visibilització, no només de

les víctimes, i de la seva situació d' explotació, sinó també de la violació dels drets

humans que aquesta forma d' explotació suposa.
-En el nostre entorn cultural, la immigració, la prostitució, les xarxes .clcndestines i el

tràfic de dones, són barrejades tant des de l'opinió pública com des de l'àmbit polític
(promovent polítiques d'ordre públic, sanitàrieS, reglamentaristes ... que no atenen a la

realitat específica de les dones que pçteixen aquesta violació dels drets humans).
- Projecte Sicar, des d'un enfocament erradicador i global d'abordatge, contempla com

a primera dificultat la 'invisibilite+' de les víctimes d'aquesta forma de violència de

gènere.
- Aquesta exposició podrà ser visitada en diversos equipcments municipals del Districte

de Sants-Montjuïc.
-A més, el projecte Sicar, en donarà una xerrada Presentació del programa integral
d'atenció i suport que 'Adoratrius desenvolupa a través del Projecte Sicar (Catalunya), i

reflexions sobre la intervenció amb aquest col-lectiu el proper dimarts 21 d'octubre

ales 18 h.
.

- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sants-Montjuïc
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I PREMIS r CONCURSOS

.:. CONVOCATÒRIA DEL 'PREMI 25 DE' 'NOVEMBRE 2008. DIA
INTERNACIONAL PER AL'EUMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES
DONES'
.Data d'inici 01/10/2008

Data 'fi: 25/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: OACs - Oficines d'Atenció, al ciutadà.
Telèfon: 93 28503 57 CIRD

Web: www.bcn.cat/dones
Observacions:
- El termini de presentació de projectes als registres acabarà el 25 d' octubre de
2008.
- Objectiu: promoure projectes i d'accions positives de sensibilització i de prevenció
contra la violència masclista.
- El Premi, impulsat des de la Regidoria de Dones, s'emmarca dins I' Acord ciutadà per
una Barcelona lliure de violència vers les dones, pretén promoure projectes adreçats a:

- Aconseguir el rebuig social de la violència masclista i fer visibles models alternatius
de convivència en el marc d' una cultura per la pau.
- Transmetre a la societat i difondre una imatge positiva de les dones en el seu conjunt
que reconegui el valor que tenen com a motor d'innovació i creació.
- Promoure la reflexió sobre els diferents factors implicats en la violència masclista,
aprofundir en els diferents conceptes de prevenció i aconseguir el conseqüent canvi

d'actituds de convivèncic per frenar aquesta xacra social.
- Estimular una visió positiva en els mitjans de comunicació per aconseguir els objectius
descrits.
- Les bases d'aquesta convocatòria es poden recollir a: Centre Municipal d'Informació i

Recursos per a les Dones (CIRD) o visualitzar al web de dones indicat .

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

Observacions:
- L' Ajuntament de Lleida convoca la l edició d' aquest premi.
- La .creació d'aquest premi vol significar, alhora, un record a Candi Villafañe com a

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

reconeixement a la seva tasca coma regidor de Serveis personals i Salut Pública de
I' Ajuntament de Lleida.
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- El premi pretén impulsar projectes i actuacions d'intervenció en el territori que
fomentin la igualtat d' oportunitats en diferents àmbits com: infància i adolescència,
igualtat de gènere, gent gran, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial,
persones excloses socialment o amb risc d' exclusió, etc.
- A qui s'adreça: a totes 'les entitats d'iniciativa social, àdministracions, 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 èn el termini màxim d'un anyun cop atorgat el premi.
- B: projecte d 'intervencié 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' oportunitats, treball comunitari,
marc teòric, metodologia, avaluqció del procés i dels resultats, elements innovadors,
enfocament interdisciplinari, integració d'àmbits i serveis, aplicabilitat, pluralisme,
caràcter transferible i complementarietat.

'

- Premi: 4500 e per cada projecte. El premi podrà quedar desert.
-: Resolució: el veredicte es realitzarà durant el 1r. Trimestre de 2009 serà
comunicat a les participants-.

HOMENATGE A LES LLUITES DE LES DONES: LUURAMENT PREMI
'DONES D'ENLLAÇ',
Data d'inici 12/10/2008
Data fi: 12/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc:' * Enric Granados/Diputació
Horaris: diumenge a les 20:30 h
Web: www.donesdenllac.org
Observacions:
- Com cada any, la Festa Major acabarà amb el Concert d' homenatge a les lluites de les

dones, contra totes les violències que pateixen, el diumenge 12 a la nit (Enric
Granados/Diputació). L' any passat va ser per recolzar les nostres veïnes, víctimes de

mobbing immobiliari. Enguany serà per denunciar la pobresa i la precarietat .

... El dia en què recordarem, les víctimes de la violència masclista, ens acompanyarà
novament la nostra benvolguda amiga Big Mama. Per a I' ocasió, tindrem en primícia el

recital poètic musical que la cantant ha preparat recopilant poesia feta per poetesses
catalanes i que ha titulat ALABATRE BLUES. Batre les ales per alliberar-se, per
enlairar-se, per agafar perspectiva, per vèncer la gravetat, per superar les inèrcies

socials, per veure-hi ciar ... constantment ... sense treva ... "Alabatre blues" simbclitzc la

tragèdia d' haver d' estar permcnen+ment bregant a contracorrent per aconseguir que
la veu de les dones sigui escoltada.
"I, amb tot, la veu. Encara tinc la veu; amb el seu cant i amb el seu plor, la veu; i amb

silencis, també."
- Organitza: Dones d' Enllaç.
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IALTRES ACTES

.:. P�OG�AMA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL C�NCER DE MAMA' ADREÇAT A

DONES ENTRE 50-64 ANYS
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Borcelonetc, 25-29.08003 BARCELONA

Telèfon: 93 248 3078

Observacions:
- 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'Esperança.
Les d'Horta-Guinardó a l'Hospital de la Va-II d'Hebrón. Les dones 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 i estan dins del grup de dones que. viuen a Barcelona a les

quals va dirig�da la campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital q':le els

pertany per districte.
- Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona C,iutat .

•:. RUTA GUIADA 'CIUTADANES.· RUTA DE LES DONES' ORGANITZADA
PER L'INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ l LA QUAUTAT 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: gratuït Itinerari' 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 la Barcelona prctcindustric! de les dones': 15 e.

Telèfon : 9331776,52 Centre del Modernisme - plaça Catalunya.
Observacions:
- La ruta guiada, organitzada per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida, consta de �os itineraris: el de les dones a la Barcelona romana i medieval (per
Ciutat Vella) i el de les dónes a l'erc protoindustrial i industrial (pel Raval).
- Aquesta ruta guiada s'ha complementat amb la publicació del llibre "Ciutadanes. Ruta
dé les dónes. Barcelona. L' Hospitalet. Sant Adriè", de l' escriptora Isabel-Clara Simó,
que conté un total de sis itineraris per Barcelona, l'Hospitalet i Sant Adrià. Aquest
llibre es pot adquirir als tres centres del Modernisme de Barcelona i també a les

principals llibreries de 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 DONES'
Data. d'inici: tot l'any
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio gràcia 01107.7 de la FM

Horaris: tots els dimarts de 18.10 a 19 h

Observacions:
- Un programa per a les dones fet per dones.
- Objectius:

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

importantsrelatius a les dones.
- Continuar amb la tasca d'interconnectar les associacions de dones del districte,

fer Xarxa i afavorir la relació entre entitats.
- Fer participar i donar veu a entitats i 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.
- Visibilitzar la feina de les dones i recuperar-ne la seva memòria històrica.
- Organitza: Realitzat per la Vocalia de la Dona de I'AVV Vila de Gràcia .

•:. CONVOCATÒRIA D'AJUTS A LA RECERCA FRANCESCA BONNEMAISON.
LA RECERCA EN' EL DESENVOLUPAMENT DE LES POLÍTIQUES DE
GÈNERE

'

Data d'inici 02/10/2008
Data fi: 02/10/2008
Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous de 10:00 h a 12:00 h

E-mail inscripcions: efbonnemai·son@diba.cat
Observacions:
- Des de l'any 2004,I'Àrea d'Igualtat i ciutadania de la Diputació de Barcelona obre

anualment una convocatòria d'ajuts a la recerca. El seu objectiu és promoure la

�eflexió sobre la capacitat que tenen les entitats locals per generar 'eines de suport a
la recerca i, d'aquesta manera, elaborar estudis i instruments que facilitin l'aplicació
de les polítiques d'igualtat de gènere en l' àmbit 10c�1.
- Aquest any 2008 s' ha obert la convocatòria no tan sols a les persones de manera

individual sinó també als municipis de la província .. La jornada servirà per donar a

conèixer els resultats obtinguts fins ara i les propostes guanyadores d' aquesta darrera
convocatòria.
- Presenta: Immd Moraleda, diputada de l'Àrea d'Igualtat i �iutadania de la Diputació
de Barcelona.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Escola Professional de la Dona
- Atenció: Consulteu preu amb l'Espai.
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.:. -SOPAR l BALL ... LES DONES FEM LA FESTA, DINS LA FESTA MAJOR
DE LES CORTS
Data d'inici 03/10/2008
Dàta fi: 03/10/2008
Entrada:' Pagament
Lloc: Centre Cívic'Joan Oliver - Pere Quart. Comandant Benitez, 6.08028 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres a les 20:30 h / 15 e

Observocions:
- Hi actua el duo: GEMMA & MANU.COM

- Venda de tiquets (*):
,

- Entitats Comis'sió de Dones.
- C.C. Joan Oliver Pere Quart.
- Serveis Personals c/Gandesa lO, Ir. (d'll a 13 hores)(*) millor fins el 29 de setembre.

,

- Organitza: Consell per la Igualtat de la Dona de les Corts .

•:. XERRADA-COL·LOQUI r l,TALLER-TAST: 'DONES, BOLETS l SALUTI'

, DINS' ...LES DONES FEM LA FESTA' DE LA FESTA MAJOR DE LES
CORTS
Data d'inici 09/10/2008
Data fi: 09/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. Comandant Benitez, 6.08028 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:30 h Xerrcdc-col-loqui a les 20:00 h Taller-tast
Observacions:

.

- Dones, bolets i salut! Aspectes nous i interessants de les seves propietats. Xerrada
col-loqui a càrrec de Josep Piqueras, metge.
- Dones, bolets, salut ... i ... va de gust! Taller-tast Pícees limitades. Inscripcions ales
entitats de la Comissió per a la Igualtat de els Dones de les Corts
- Organitza: Consell per la Igualtat de la Dona de les Corts.

<,

.:. XERRADA 'VISITA EL GUGGENHEIM SENSE PASSAR PER, TAQUILLA',
A éÀRREC CEL GRUP DE DONES
Data d'inici 14/10/2008
Data fi: 14/10/2008 ,'�:

Entrada: Lliure

Lloc: Centre Cívic l'Elèctric. Ctra. Vallvidrèrci Plenes, 98 bxs. 08017 �ARCELONA
Horaris: dimarts de 17:00 h a 18:30 h

'I',

Observacions:
- Xerrada informàtica: visites online .

•:. DESMITIFIQUEM EL CÀNCER DE MAMA " D.INS DEL DIA ,MUNDIAL'
DEL CÀNCER DE MAMA DESMITIFIQUEM EL CÀNCER DE MAMA
Data d'inici 17/10/2008
Data fi: 17/10/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Facultat de Medicina. e Casanova, 143.08036 BARCELONA

50



,

Horaris: divendres de 09:00 h a 13:00 h

Observacions:
- Taula rodona científica a les 9 h: 'Càncer de mama i rehabilitació'

- Taula informativa 'La prevenció al carrer' d'll.30 a 12.30h.
- Els avenços en Oncologia fan que la majoria dels càncers de mama es curin. Per això

cal millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta malaltia.
- Amb aquesta finalitat, les dones de (gAmis) i d'altres cssociccions surten al carrer

per reivindicar que, a més de la rehabilitació funcional, tots els hospitals de Catalunya
ofereixin el tractament de

prevenció del limfedema que actualment es realitza al Servei de Rehabilitació de

,l'Hospital Clínic de Barcelona.
- La proposta de (gAmis) és avançar sempre un pas més. Les activitats estan adreçades
gratuïtament al públic en general per tal d'informar-lo i tranqui 1·litzar-lo; en definitive.
tenen com a objectiu desmitificar el càncer de mama, que continua essent un tabú.
- Us hi esperem!
- Organitza: (gAmis)
- Amb el suport de: Facultat de Medicina Universitat de Barcelona UB Hospital
Universitari CLÍNIC .

•:. VENS A: SORTIDA AL MUSEU DE XOCOLATA

Data d'inici 27/10/2008
Data fi: 27/1Ó/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Rcimunda'. Centre Cívic Sant Martí

de Provençals. C Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 17:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 933 089793 Telèfon de l'acte: 636 741416

Observaci ens:
- El punt de trobada i sortida serà a la porta del Centre Cívic de Sant Martí a les17h.

- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer' La Pizarra deRaimunda'
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Centre Municipal d'Informació
i Recursos per a les Dones

CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona

Tel. Informació: 9328503 57

Correu electrònic: cird@bcn.cat

Web: http://www.bcn.catldones
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