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Podeu trobar l'Agenda Dona del CIRD al web> �i "

http://www.bcn.cat/dones' -

:-'.' c,;I'

clicant a la pàgina del CIRD '

ï r
;, ,":( "

;
_¡¡�;.\L '¡ f¡

¡ 'si'W,lguessiu disposar d'un exemplar en format paper, podeu dirigir-vos a:

-' CIRD (Camèlies 36-38.08024, Bcn)
- Pròleg. Llibreria de les Denes-: :

(Dagueria 13. 08002 Bcn)
- Ca la Donà (Casp 38 pral. 08010 Bcn)
- Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7. 08003)
- Institut Català de les Dones (PI. Pere Coromines 1. 08001 Bcn)

L' entrada d'informació d'octes per l'AGENDA DONA es tanca el DIA 20 de cada mes,

per qüestions tècniques d'edició.

,

Recordeu que les demandes logístiques i els permisos s'han de tramitar un mes abans.

Agraïm la vostra col·laboració.
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EL CIRD AQUEST MES US CONVIDA A:'

t ':or:Ü'l:,

i
: d;XPOSICIÓ DE FÓTOGRAFIA 'CLAUS DE'DONES'

';,', .'�i
.

-, -; • /"D'ANNA TURBAU

DEL 3 DE JUNY AL'15 DE JUUOL

Inauguració dijous 18 de juny a les 19h. amb la Xerrada "Mobbing
immobiliori" ... una altre forma de violència contra les dones".

- La xacra del mobbing immobilicri a la nostra ciutat, resultat de
r especulació, i el paper del moviment veïnal...
- Intervindran Montserrat Verdeny i Sylviane Dahan, en nom de I'associació

d'afectades, de Dones d'Enllaç i del moviment veïnal de Barcelona,
.

respectivament.

Us convidem a venir i veure les fotos realitzades per la nostra companya
Anna Turbau, fotos de dones, en majoria dones grans, de diferents
barris de Barcelona, que lluiten per' les seves cases, amb tot el que això

significa simbòlicament i en la seva vida quotidiana ...

US ESPEREM!
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ÍNDEX

,

JORNADES, CONFERENCIES, XERRADES, COL·LOQUIS .... Pàg.

•:. Campanya' Estratègies de les organitzacions feministes llatinoamericanes davant

la precarietat laboral de les dones'
.:. Xerrada: Malestar general de lesdones: 'Què passa amb la salut de les 'dones>' a

càrrec d'Imma Lloret, dins de setmana "Dona i Salut"
.:. Xerrada 'Salut de la dona', dins el cicle Tinteressa. Aula de Salut

.:. Seminari de Recerca 'Dones a IaCiència i a la Universitat'

.:. Presentació del llibre 'La Cenicienta que no queria comer perdices', de Nunila

López Salamero a càrrec de Pilar Jímenez , dins el Dia Internacional d'acció per a

la salut de les dones: 28 DE MAIG
.:. Reunió de la Taula 'Dones i Esport' 10

.:. Xerrada Engreixa el pa? l el pa Turris?amb Don-na
,

I

11

.:. Xerrada 'Cap on va el nostre planeta? El medi ambient: Un repte de futur' 11

.:. Cicle Identitats 'Diàleg entre Laura Freixas i Josep Ramoneda a l'entorn de la 11

cultura'
.:. Conferència 'Les ciutats en temps de crisi - Perspectives en Positiu', dins el cicle 12

'Tardes de Ciència i Cultura'
.:. Xerrada 'La salut de les dones en temps de guerra' ,

dins el Dia Internacional 12

d' acció per a la salut de les dones: 28 DE MAIG

.:. Xerrades' Coneguem Haití abans de viatjar-hi
'

, dins el Projecte'HAITI Reines 13

a l' ombra: la vidà de la dona haitiana'
.:. 'Cafè Tertúlia 'Isaac Albéniz: La música es la palabra del alma' r

dins el cicle 'Un 13

Debate con Aroma'
.:. Presentació de llibre: '125 anys de l' Escola de la Dona' 14

.:. Debat 'Les dones transformem els espais de la ciutat per a la vida qüotidiana', amb 14

Zaida Muxí Martínez (del Ir Congrés de les Dones de Barcelona al 2n)
.:. Xerrada' Les cares de l' homofobia' 14

.:. Xerrada 'La setmana tràgica.2Q Part: Juliol 1909' amb Don-na 15

.:. Conferència'Ciència per a la vida, ciència per a la llibertat' a càrrec de María 15

Ángeles Durón, dins el cicle' Bases del Pensament Fem.inista'
.:. Jornada 'Famílies que cuiden'. La salut i el paper dels qui conviuen amb persones 16

que tenen necessitats especials d'atenció o dependència a Barcelona

.:. Taula debat i. presentació llibre: 'La teoria performativa del gènere de Butler; 16

sociologia del cos i transgènere'
.:. Conferència 'Dones esportistes: ni primeres, ni darreres, la generació "del mig", 17

dins el cicle' Dones Pioneres en el món de l'esport'
.:. Conferència 'Les dones al cinema iranià' 17

.:. Xerrada 'Qui ens representa a Europa?' amb Don-na 18

.:. Circuit barcelona contra la violència vers les dones "Per a un abordatge integral: 18

cooperació i treball multidisciplinar"
,

.:. Presentació del darrer trebáll de la Fundació Pere Ardiaca 'Compañera Soledad - 18

Una mujer en la lucha antifranquista' i homenatge a Soledad ReÇlI

8

8

9

'9

9
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.:. Presentació. Revista Duoda núm. 36 ¡ 19

.:. Conferència de Sensibilizació: 'Taller: Caminant cap el II Cong'rés de Dones', dins 19

el cicle 'Encuentros Con'
.:. Debat 'Ponta'm a l'hort o les dones transformem des de les cultures', amb Marta _ 20

Darder (dellr Congrés de les Dones de Barcelona al 2n)
.:. Xerrada'Dret a la Igualtat i a la no discriminació' ,

a càrrèc d' Elisabet Vendrell 20
.:. Conclusions de la 1Q Jornada Internacional d'Agents per la Igualtat: 'Com avancem 20

en el reconeixement de la professió'
.:. Tertúlia Literària 'El Baile de la Némirovsky' 21
.:. Taller de lectura crítica i escriptura creativa Mirades de dones 21

.:. Cafè de les Dones' Suggeriments i Desitjos Estivals' 21

.:. Xerrada 'Olor de Colònia' amb Don-na . 22

CURSOS� TALLERS, SEMINARIS ....

•:. Projecte 'Acollir 4': Tallers de ciutadania bàsica' 23

.:. Curs 'Com redescobrir bons hàbits a càrrec d'Imma Manresa' , dins els Cursos 23

d'arts escèniques d'una sessió setmanal
.:. Curs 'Taller de teatre per CI, dones', a càrrec d'Esther Pallejà, dins els Cursos 24

d'arts escèniques d' una sessió setmanal
.:. Sessió de risoterèpic , dins el Dia Internacional d'acció per a -la salut de l'es 24

dónes: 28 DE MAIG

.:. 'Taller de veu' coordinat per Meli Bernet ,

25
.:. Curs 'Dona sexualitat. taller d'afectivitat i sexualitat. vine a fer un tuppersex!!', 25

dins l'Escola d'Estiu de la Dona

.:. Curs 'Dona, home i treball reproductiu. costura de supervivència', dins l'Escola 26

d'Esti u de la Dona

.:. Curs 'Taller de cos, a càrrec de Montse Iranzo" , dins els Cursos d'arts 26

escèniques d' una sessió setmanal
.:. Curs 'Donà i creativitat. recicla els trastos vells, dins l'Escola d'Estiu de la Dona 27

.:.
'

Curs 'El joc escènic i l' autoconeixement personal. Una teràpia de creativitat', a 27

càrrec de Yanina Marini, dins els Cursos d'arts escèniques d'una sessió setmanal
.:. Curs 'Done i i esport. exercicis per a l'estiu', dins l'Escola d'Estiu de la Dona 27
.:. Taller/xerrada' Salut o estètica' , dins el Dia Internacional d'acció per a la salut 28

de les dones: 28 DE MAIG

.:. Curs 'Dona i cultura. taller de CaHigrafia, dins el Cicle "Dones fent móns" 28

.:. Curs 'Creativitat' a càrrec de Chechu Gorda
"

dins els Cursos d'arts escèniques 29

d' una sessió setmanal
.:. Curs 'Dona i cultura. taller de Cal·ligrafia, dins el Cicle "Dones fent móns" 29
.:. Curs 'Dona, home i conciliació familiar. la conciliació a l'estiu', dins l'Escola d'Estiu 30

de la Dona

.:. Curs 'Dona i ordenament Juridic. quins són els nostres drets?, dins l'Escola d'Estiu 30

de la Dona

.:. Curs 'Dona i esport. taller de tonificació corporal', dins l'Escola d'Estiu de la Dona 30

.:. Curs 'Dóna i oci. balls d'estiu', dins l'Escola d'Estiu de la Dona 31

.:. Curs 'Viatge al voltant del món a través del mocador', a càrrec de Sílvia Albert, 3"

¿ sls 'Cursos intensius'
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.:.- Curs 'Com parlar en públic', a càrrec de;Gemma Julià, dins els 'Cursos intensius' 32

.:. Workshop impartit per Elliat Graney-Saucke�_ ;,I .•••dins del Primer Festival 32

Internacional de Cinema Trans-Intersex de Barceloná: l'Mo:s:Trainsll
.:. Taller - visita 'La ciutat i les dónes' ,

.

; \. 3'3
.:. Taller d'Art el raboratori' a càrrec de Cesca Calaf ":'Ol t;' 33

.:. úliJrs' ,'·:Dona i salut', dins la Universitat d'Estiu de les Dones 2009 .

•:. Curs :':la .lIuita;;contro: la violència de gènere i el sexisme', dins la Universitat 34

d'Estiu de les Dones 2009
.:. Curs 'Les grans-desconeg1JdesHdone�"ortistes-artistes dónes' ,dins la Universitct 35

d'Estiu de les Dones 2009 'f' ". ,

.:. Curs 'Temps, treballs i sostenibilitat de la vida' , dins la Universitat d'Estiu de 36

les Dones 2009'

.:. Jornada 'Què passa amb les dones maltractades? Fonaments teòrics i pràctica, 36

clínica' .: �';

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

•:. Projecció 'Suzaku " dins el Cicle "El cine asiàtic .té nom de dona II" 37

.:. Teatre 'La casa dels cors trencats', de George Bernard Shaw; dirigit per Josep 37

Maria

.:. Inauguració de la 'XVII Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona' 37

.:. Projeccions CLÀSSIQUES, dins la XVII Mostra Internacional de films de Dones 38

de Barcelona,
.:. Projeccions' EL SEXE DELS ÀNGELS' , dins la XVII Mostra Internacional de 38

films de Dones de Barcelona
.:. Recital d'Art a Don-na 39

.:. Projeccions 'ESPECIAL ANGELA RICCI LUCCHI I YERVANT GIANIKIAN, El 39

documental i el treball d'arxiu i Monogràfic MARIE MENKEN' ,
dins la XVII

Mostra Internacional de films de Dones de Barcelona
.:. Projeccions 'PANORAMA DÒCUMENTALS' ,

dins la XVII Mostra Internacional 40

de films de Dones
'

.:. Projeccions 'PANORAMA FICCIONS'
,
dins la XVII Mostra Internacional de 41

fi Ims de Dones de Barcelona
.:. Estrena de Teatre 'Viaja con nosotras' a càrrec de 'Dones en Forma Teatre' 41

.:. Projeccions'SUBTRAMES, Pedagogies radicals, polítiques i narratives de gènere' 41

, dins la XVII Mostra Internacional de fi Ims de Dones de Barcelona
.:. Teatre: 'La despedida', a càrrec de Dones de Porta Teatre 42

.:. Projecció 'Forever the moment', dins el Cicle "El cine asiàtic té nom de dona II" 42

.:. ACTIVITATS PARAL·LELES , dins la XVII Mostra Internacional de films de 43

Dones de Barcelona
.:. Projeccions de curtmetratges 'Cl!RTS EN FEMENÍ' , dins la XVII Mostra 43

Internacional de films de Dones de Barcelona

.:. Sant Joan a Don-na: Representació Tectrcl Por-lcr. Xerrar, .. , Enraonar' 44

.:. Projeccions ser realitzades en un pla-seqüència d'un minut de durada i cenyides a 44

u mateix tema' EL VIDEO DEL MINUT: UN ESPAI PROPI' ,dins la XVII Mostra

Internacional de films de Dones de Barcelona
.:. Projecció 'Love conquers all', dins el cicle "El cine asiàtic té nom de dona II" 45

.:. Cloenda de la 'XVII Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona' 45
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•:. Projeccié de.pel-íícules dins el Primer Festival Internacional· de Cinema Trens- 46

Intersex de Bcir.c'èlonoJ:, -! 1,'"" I
¡ "

.:. Vídeo Fòrum. Documentcls'. .. i Moltes Altres Dones' i 'lQ Persona, Femení, Plural' 46

.:. Projecció de documentals, lectures .drcmctitzcdes i jocs: 'Saló literari entorn a 47

Ladies Almanach' "
¡, ,,'!':.-�h;! ce ;I:�:; LiCi!':'" (l" ¡

.:. Projecció "Ordinorv.Heroes', dins .el cicle "El cine asiàtic ténomdedona II" 47

.:. Conferència i espectacle '(;ens, hormones i estils de vida al càncer de mama', 48

dins el, 'IV Whorkshop del Laboratorio mediterraneo di 'mito teatro del- Proget:f:ò ; � ,

.Arnczzone".. "

.:. Conferències i' espectacles 'Progetto amazzone: el cos entre escena i medicina', 48

dins el 'IV Whorkshop del Lcborctcric mediterraneo di mito teatro del Progetto
Amazzone' , , : ; ; ,

.:. Conferència i espectacle 'Ifigenia: una Donna in Cambio del Vento' , dins el 'IV 49

Whorkshop del Laboratorio _mediterraneo di mito teatro del Progetto Amczzone'

EXPOSICIONS'

.:. Exposició 'Reines cI'ombrc. La vida de la dona Haitiana'

.:. Mostra. Treballs de l'alumnat de l'Escola de la Dona

.:. Exposició de fotografia al CIRD 'Claus de dones' d'Anna íurbau

.:. Visita a l'exposició 'Princeses de terres llunyanes'

.:. Expcsicié 'La Màgia del color', aquareles de Carmen Nieto

50

50

50

51

51

ALTRES ACTES

.:� Programa' Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dones entre 50-64 52

anys
.:. Ruta guiada 'Ciutadanes. Ruta de les dónes' organitzada per l'Institut Municipal 52

del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
.:. Programa de ràdio 'Ones de Dones' 53

.:. Visita a la Torre Agbar amb Don-na 53

.:. Visita I' Auditori, museu de la música i exposició de Isaac Albéniz 53

.:. Vermut de presentació al barri ... Ripoll 25 ja està aquí! 54

.:. Sortida Berenar inauguració de la nova cafeteria de la IAIA 'NITA. 54

Acomiadament i descans fins després de l'estiu
.:. Xarxa d'intercanvi de Coneixements 'Xic Feminista' 54

.:. A Ca la Dona lo fem grossa! 55
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JORNADES,CONFERENCIES I XERRADES,COL· LOQUIS ....

•:. CAMPANYA 'ESTRATÈGIES DE LES ORGANITZACIONS FEMINISTES
LLATINOAMERICANES DAVANT LA PRECARIETAT· LABORAL DE··,'LES
DONES' '

,

Data d'inici 02/06/2009
Data fi: 02/06/2009
Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19h. Sala Gran (3Q planta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org'
Web: www.acsur.org
Observacions:
- ACSUR comença la segona fase de la campanya de sensibilització "Sin Mujeres no es

Democracia", centrada en aquesta ocasió en, "Lo Precarietat Laboral de les Dones

Centreameri canes".

,

- La campanya -a terme entre els mesos cbril i juny de 2009- té l' objectiu de

sensibilitzar. i denunciar les condicions de precarietat laboral de, les dones

centreamericanes, i la seva vinculació amb la precarietat que també patim les

treballadores a casa nostra, i donor a conèixer les propostes i estratègies que estem

portant a terme les organitzacions de dones i feministes per acabar amb aquesta
precarietat ..
- Aquesta campanya sorgeix a proposta de les organitzacions de dones

centreamericanes que són part del conveni d'Acsur:
- Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida -Lcs Dignas 1 El Salvador
- Concertación Feminista Prudencia Ayala -CFPA 1 El Salvador
- Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) 1 Guatemala
- Centro de Derechos de las Mujeres - CDM 1 Honduras
- Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra -MEC 1 Nicaragua.

- La campanya s' emmarca en el programa de cooperació internacional de Gènere i

Desenvolupament, posat en marxa per tal de recolzar les iniciatives de les

organitzacions de dones a Centrecmèt-ico, valorar la seva contribució a la societat

enfortir la seva capacitat per augmentar la participació política.
- Intervindran:

- Almudena Cabezas, experta en gènere i Amèrica Llatina, professora de la

Universitct Complutense de Madrid
- Katia Uriona, representant de la Coordinadora de la Mujer de Bolivia.

- Organitza: ACSUR.
I

- Col'labora: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .

•:. XERRADA: MALESTAR GENERAL DE LES DONES: 'QUÈ PASSA AMB LA

SALUT DE LES DONES?' A CÀRREC D'IMMA LLORET, DINS DE
SETMANA "DONA r SALUT"
Data d'inici 021p6/2009
Data fi: 02/06/2009
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Entrada: Lliure
Lloc: Casal de Gent Gran Navas. C Capella 14 bxs. 08041 BARCELONA
HOr.'ar4s:·dimarts a les 17:30 h

E-mail: piad santandreu@bcn.cat
Telèfon: 933 457 016 / 933 457 424

Observacions: "�',!,¡ ; l,' :"'ÍP ',: .: :;, ¡

- Or9anitza: Casal de Navas i PIAD St. Andreu.
- Col'labora: CAPS.

·1·

i: i � � fi, l·· . \ t � i .,

.:. XERRADA 'SALUT DE LA DONA', DINS EL CICLE TINTERESSA. AULA
DE SALUT
Data d'inici: 02/06/2009
Data fi: 02/06/2009

Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. PI. Lesseps 20-22. 08023 BARCELONA.
Horaris: dimarts a les 19h
Web: www.bcn.cat/bib jaumefuster
Observacions:

.

- Continguts:
- Cicle hormonal i mètodes anticonceptius.
- Vacuna del càncer de coll uterí.
- Proves diagnostiques: mamografia, citologià vaginal, densitometria òssea.
- Menopausa: canvis hormonals, sofocacions, sequetat vaginal, símptomes
psicològics, etc ... i complements nutricionals antienvelliment.

- Organitza: Biblioteca Jaume Fuster .

•:. SEMINARI DE RECERCA 'DONES A LA CIÈNCIA l A LA UNIVERSITAr
Data d'inici: 03/06/2009
Data fi: 03/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Sala 240 del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Facultat de

Pedagogia de la Universitat de Barcelona. BARCELONA
Horaris: dimecres a les 15h
E-mail: seminaridones@gmail.com
Observacions:
- Objectiu: compartir els processos i resultats de diferents recerques relacionades
amb al temàtica que ens ocupa.

- Organitza: UB .

•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER
PERDICES', DE NUNILA LÓPEZ SALAMERO A CÀRREC DE PILAR

JÍMENEZ , DINS EL DIA INTERNACIONAL D' ACCIÓ PER A LA SALUT
DE LES DONES: 28 DE MAIG
Data d'inici 03/06/2009
Data fi: 03/06/2009
Entrada: Lliure

9



Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. C Sants, 79*83. 08014 �ARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h

Telèfon: 932 916 384 i 932 916 388 Programa de Dona', i ,ProgramCi de 'Salut Seu del

Districte, Serveis Personals.

Telèfon: 934434 311 Punt.d'Jnformccié i Atenció a les Dones (PIAD) ,.: tiT' .,_-,

Web:: www:bcn.cat/sants-mont juic ., fi

Observacions: .

I ¡
"

, "
.

• ¡ _

- A càrrec de Nuni la . -

.-,., .

- Amb la coHaboració d'Immaculada .Anegas. Psicòloga de ia Associació per a lo. ' . 1

prevenció i promoció de la salut (CEPS�. ¡t': r¡ �'i� ,

- Es tracta d'un-monòleg en clau d'humor i amb cir-es de cabaret. ,A través de

rialles ens proposo fer-nos conscients que cal cuidar-nos a nosaltres mateixes, i que ens

adonem que no som víctimes sinó supervivents. És un cant al.coratge, a la consciència i a

la solidaritat entre dones.
- Penélope Cruz és una dona de 40 anys que, farta d'una vida molt depressiva, un dia

decideix canviar la seva .rutina avorrida i comença un viatge vers la seva

transformació. Passa per la meditació, teràpia i tallers de diverses danses, fins a

trobar-se amb la seva pena.
l és aquí on comença lc seva autèntica sanació. Perquè, com ella mateixa se .

n'cdonc, només connectant amb la nostra pena profunda, acceptant-la i enviant-hi amor,

comença la nostra veritable alliberació.
- Dedicat especialment a les dones que estan canviant la seva vida, i a les que
s'han quedat p,el camí.
- l Monòleg "Penélope", de Nunila.
- Organitza: Programa de Dona, Programa de Salut, i Punt d'Informocié i Atenció a les
Dones (PIAD}

-

.:. REUNIÓ DE LA TAULA 'DONES I ESPORT
Data d'inici: 04/06/2009
Data fi: 04/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Sala. de reunions de l'Institut Barcelòna Esports. BARCELONA
Horaris: dijous a les 16h
E-mail de reserves: jcarbom@bcn.cat
Observacions:
- Ordre del dia:

1. Reestructuració de la Taula Dones i Esport.
2. Valoració Setmana Esportiva de les dones 2008.

3. Propostes d'accions i temes a tractar per a la Setmana Esportiva de les Dones

2009: Cursa, manifest, premis cursa, jornada de debat i reflexió, 40 edició

quadern, premi Dona i Esport.
4. Presentació esborrany 30 edició Quadern Dones i Esport,
5. Accions de continuïtat mares de les escoles pilot: marxa nòrdica
6. Propostes de futur: altres accions i/o mesures de promoció.

- Organitza: Ajuntament de Barcelona.
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.:. XERRADA ENGREIXA EL PA? I EL PA TURRIS? .AMB DON-NA
Data d'inici: 04/06/2009

Data fi: 04/06/2009/: � ¡}::�"� ]¡'.' '_.':< '

Entrada: Lliure

Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catcilunya,"1012n ·2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dijous a les 17.30h ',' L.,'

Web: http://www�don-na.com/
Telèfon: 932 151 '373

Obser-vacions: . I" :' ,¡ I, ¡

- Els -costums alimentaris són 'canviants i amb ells es perden pel camí aquells que més

feliços ens fon.. , H"

Si parlem de pa, hem de conèixer el pa Turris i les seves varietats.

El seu creador Xavier Barriga, ens parlarà dels processos i la tria de les millors
matèries primes, de l'amassament, de la cocció, deillevcit, del format ...
Ens portarà algunes de les seves especialitats per degustar .cqui ,

els llonguets de

sempre, la coca de forner, el pa d'oli, el d'olives, d'alfàbrega, de formatge, de sojc, de
Viena, d'espelta entre molts d'altres, i ens felicitarem per poder saborejar
exquisitats!!!
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.

.:. XERRADA 'CAP 'ON VA EL NOSTRE PLANETA? EL MEDI AMBIENT:' UN
REPTE DE FUTUR'
Data d'inici: 04/06/2009
Data fi: 04/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Torr-e L1obeta. C Santa Fe, 2:-LB. 08031 BARCELONA
Hóraris: dijous 4. Hora a determinar. Contacteu amb GrUp de Dones en .Forma
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es

'

Telèfon: 93 358 56 14 ,

Observaci ons:
- Organitza: Grup de Dones en Forma .

•:. CICLE IDENTITATS 'DIÀLEG ENTRE LAURA FREIXAS l JOSEP
RAMONEDA AL' ENTORN DE LA CULTURA'
Data d.' inici 04/06/2009
Data fi: 04/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:00 h. La Sala.
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison/
Telèfon: 932 687 360 '

Observacions:
- Amb l'objectiu de continuar incidint en el debat i la reflexió conjunta entre
dones i homes per treballar amb l'esperança de construir un futur millor, en

aquesta ocasió volem abordar el tema de la cultura. Moltes vegades hem vist

estadístiques on se'ns mostra que la cultura és un terreny on les dones participen molt

activament, en són gran "consumidores", però en són, a més, les protagonistes?
- La programació cultural d'una ciutat té en compte la producció .culturcl de les
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dones? Aquestes i moltes altres qüestions són les que volem debatre amb dues

pensonclitcts de la cultura del nostre entorn, sens dubte un debat pendent.
- Participen, .diourc .Freixas i Josep Ramoneda.
- Organitza: Àrea 'd':Igualtat ,i.ciutadania de la Diputació de Barcelona.

r: i :

Ir
or �){);�··l-f"�';-�( .¡'

.:. CONFERÈNCIA' lLES CIUTATS EN TEMPS, DE,:CRISI - PERSPECTIVES
EN posmul I DINS EL CICLE ITARDES DE CIÈNCIA l CULTURA I

. Data d'inici 04/06/2009
Dcto fi: 04/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemoison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a 'les 19:00 h. Sala Gran (3Q planta). 3a sessió.
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: http://www.bónnemaison-ccd.org
Observacions:

- La caiguda de I'activi)tat en el sector de la construcció i la disminucié de

l'especulació immobilièrio. fruit de l'actual crisi econòmica, poden ser

1(· ' elements

que permetin repensar les ciutats?
- Són factors que poden afavorir una redefinició de l'urbanisme en termes

d'afavorir la creació de ciutats més solidàries?
- Aquestes són algunes de les qüestions que es plantejaran en aquesta conferència amb

I' objectiu de generar propostes en positiu, tenint en compte que la crisi afecta un

sector que ha estat cabdal en el model de desenvolupament implantat a l'estat espanyol
en les darreres dècades.
- Participen:

- Marta Llorente. Arquitecta
- Anna Bofill. Arquitecta - Urbanista.

- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i iiEDG .

•:. XERRADA lLA SALUT DE LES DONES EN TEMPS DE GUERRA I

I DINS

EL DIA INTERNACIONAL DI ACCIÓ PER A LA SALUT DE LES DONES:
I

28 DE MAIG
Data d'inici 05/06/2009
Data fi: 05/06/2009
Entrcdc. Lliure
Lloc: Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix. Blai, 34. 08004 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19:00 h

Telèfon: 932 916 384 i 932 916 388 Programa de Dona i Programa de Salut Seu del

Districte, Serveis Personals
Telèfon: 934434 311 Punt d'Informació ¡' Atenció a les Dones (PIAD)
Web: www.bcn.cat/sants-montjuic
Observacions:
- Parlar de salut i de guerra és d'entrada un contrcsentit. Quan la violència és

l'únic instrument en una societat i la mort és a cada cantonada, la salut física,
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psíquica i emocional de totes les persones està en crisi urgent. Ferides, desplaçades i

violades, les dones reben un plus específic de violència i desatenció en cada societat en

guerra, expressió de la seva situació de discriminació a la .societet,..,
- Pa'rlor de les vivències i agressions concretes a la salut ens ajuda a rebutjar les

guerres i mirar les propostes de pau de les dones i les estratègies que utilitzen per
màntenlr J�l vida i la .sclut pròpia i la de les persones del seu voltant a l'Iraq, Palestina, .

el Congo,'Colòmbia i arreu del món.
- A càrrec de Montserrat Cervera i Rodón. Programa Dones Salut i Qualitat de Vida.
- Organitza: Programa de Dona, Programa de Salut, i Punt d'Informació i Atenció a les

Dones (PIAD), de l'Ajuntament de Barcelona .

•:. XERRA,DES 'CONEGUEM HAITÍ ABANS DE VIATJAR-HI I

, DINS EL
PROJECTE 'HAm REINES A L'OMBRA: LA VIDA DE LA DONA
HAmANA'
Data d'inici 05/06/2009

Data fi: 05/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Sarrià. C Eduardo Conde, 22*42 bxs. 08034 BARCELONA
E-mail: ccsarria@qsl.cat
Telèfon: 932 562 724

Observacions:
- A càrrec de Rose Mariette Dasas (dona haitiana resident a Catalunya), Ma Antónia

Blasco, Presidenta de DIYITE (dignitat), ONG de Cooperació amb Haití.
- Sessions in,formatives per tal de conèixer diferents ciutats del món i compartir
experiències de viatges. Hi haurà tres xerrades què complementaran l'exposició "Reines
a l'ombrall i l'exposició fotogràfica.
- Tast de menjar haitià, amenitzat per la veu de Mariette Rose Dassas, a les 22h ( cal
inscripció prèvia).
- Organitza: Dones Fem i DIGITE (dignitat), ONG de Cooperació amb Haití i el grup de

dones "Dones Fem" .

•:. CAFÈ TERTÚLIA 'ISAAC ALBÉNIZ: LA MÚSICA ES LA PALABRA DEL
ALMA I

, DINS EL C�CLE 'UN DEBATE CON AROMA I

Data d'inici 08/06/2009

Data fi: 08/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cíviç Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA

(

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

Telèfon: 636 74 14 16 Y 93 308 40 66

Observacions:
- Responsable: Raimunda Pampols.
- Organitza: Asociación de ayuda a la mujer, La Pizarra de Raimunda.
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·:. PRESENTACIÓ DE LUBRE: '125 ANYS De,L�',ESCOlA DE lA DONA'
Data d

I

inici 08/06/2909
Data fi: 08/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

. Horaris: dimarts a les 20:30 h

Web: ht�p:/ /www.diba.catvfrancescabonnemaison/
Telèfon: 932 687 360 )"

Observacions: ¡'Il' " i

- Acte de presentació deillibre de l'Escola de la Dona,' 125 anys Construint un \

camí cap a la igualtat, 1883:" 2008, de Susana Tovera. Serà l'acte de cloenda de la

celebració de la commemoració dels 125 anys de l'Escola de la Dona. Una celebració que
es va iniciar la tardor passada amb una exposició fotogràfica, ara complementada per'
aquesta 'publicccié,
- Presenta: Antoni Fogué, president de la Diputació de Barcelona i Imma Moraleda,
diputada de I'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona
- Organitza: Àrea Igualtat i Ciutadanía de la Diputació de Barcelona .

•:. DEBAT'lES DONES TRANSFORMEM ELS ESPAIS DE lA CIUTAT PER A

LA VIDA QÜOTIDIANA', AMB ZAIDA MUXÍ MARTÍNEZ (DEL IR

CONGRÉS DE LES DONES DE BARCELONA AL 2N)
Data d'inici: 08/0612009
Data fi: 08/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. BARCELONA
Horaris: dilluns a les 18.30h
Web: www.caladona.org
Web del congrés: www.bcn.cat/congresdones09
Telèfon: 934 127 161

Observacions:
- Quan es va fer el i Congrés, el 1999, des de Ca la Dona es va presentar una ponència
sobre participació que va suposar un debat interessant dins lo nostra associació i va

traspassar algunes pràctiques concretes de participació al Consell de Dones. En aquell
moment fou molt ben acollida i encara ara és punt de referència.
- Ara ens agradaria fer un pas més en la reflexió sobre la participació de les dones, des
de la perspectiva de la cuidadania, treballant els eixos temàtics que es proposen al II

Congrés de les Dones de Barcelona se celebrarà els dies 16 i 17 d'octubre d'enguany. Es
preveu la participació de les dones dels districtes i d'entitats de dones i dones
individiduals de manera presencial i online.
- Organitza: Ca la Dona .

•:. XERRADA 'lES'CARES DE l'HOMOFOBIA'
Data d'inici 08/06/2009
Data fi: 08/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris: di lIuns a les 19:00 h

I
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'Web:·www.donesdenllac:org:" .'

E-mail: vocaliCldones@gmail.com
Observacions:
- A tàrrec de la Vocalia de dones de I' associació de veïnes i veins de I' Esquerra de

l'Eixample (Avinguda de Roma, 139). ' l° .'l"
I

- Organitza: Dones d' enllaç.

�
.
I. ,

, ,,\ ','¡. "

.:. XERRADA:'LA SETMANA TRÀGICA.2Q PART: JULIOL 1909' AMB DON-
NA ,'.;: ,(

Data d'inici: 08/06/2009': :

Data fi: 08/06/2009

Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: di lIuns a les 17h '

,

; ," ,

Web: http://www.don-na.com/
Telèfon: 932 151 373

Observacions:
- Analitzarem el paper de l'anticlericalisme, dels partits polítics i de l'obrerisme en

aquesta revolta de carrer i la figura de Ferrer i Guàrdia,
amb les repercussions de la seva execució. Balanç t conseqüències polítiques.
L'anàlisi històric d'aquests fets, dels quals es commemora el centenari,
ens el donarà la historiadora Elena Clavaguera.

- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.

.:. CONFERÈNCIA 'CIÈNCIA PER A LA VIDA, ,CIÈNCIA PER A LA
LLIBERTAT' A CÀRREC DE MARÍA ÁNGELES DURÁN, DINS EL CICLE
'BASES DEL PENSAMENT FEMINISTA I

,

Data d'inici 09/06/2009
Data fi: 09/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sánt Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 17:00 h. Sala Gran (3Q planta).
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Aquesta conferència de cloenda tanca aquest cicle que s'ha centrat en la temàtica
feminista amb l'objectiu de canviar l'esguard metodològic en el si de diversos camps del
coneixement I tot utilitzant una metodologia participativa que permeti pensar,
reflexionar i dialogar sobre com elaborar i transmetre alguns dels elements essencials
del pensament feminista en diferents disciplines.
- A moltes institucions docents o de recerca els agrada ,reconèixer-se en l'arbre de la

ciència, de les branques del qual pengen bells fruits. Però aquest arbre tan frondós no

diu res de les branques podades per la històrica prohibició o dificultat d'apropar-se a la

ciència a molts grups socials. No diu res dels camins infructuosos, del temps perdut,
dels obstacles propis i aliens que s'interposen en l'avançament. Quan m'aclaparen amb el

triomfalisme de l'arbre frondós, se m'esborra la imatge i només veig un arbre sec. Però

després, en el silenci de les meves hores de treball i en l'encontre amb els moviments
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socials que cerquen aprendre i crear coneixement, sento que les dues imatges es fonen
i comencen a despuntar brots en les velles branques.
Són els brots d'unc-cièncic oberta, que es construeix cada dia a favor de la vida i a

favor de la llibertat. ' .: oc :
.

- María-Ángeles Durón (sociòloga).Catedràtica de Sociologia i professora d'Investigació
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Va ser fundadora de l'Instituto
Universitario de Estudios de la .Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, ha estat

. pr-esidente de la Federación Española de Sociología (FES) i és Doctore Honoris Causa

per la Universidad Autónoma de Madrid.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i iiEDG<

.:. JORNADA 'FAMÍUES QUE CUIDEN'. LA SALUT r EL PAPER DELS QUI
CONVIUEN AMB PERSONES QUE TENEN NECESSITATS ESPECIALS
D'ATENCIÓ O DEPENDÈNCIA A BARCELONA
Data d

I

inici: 11/06/2009
Data fi: 11/06/2009

Entrada: Lliure
Lloc: Auditori de la Torre Agbar, Av. ,D,iagonal, 211. BARCELONA
Horaris: dijous a les 16h
E-mail inscripcions:secretaria@egu.es
Web: http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/
Telèfon inscripcions: 93 302 75 69 (9 a 14'h i de 16 a 19 h)
Observacions:
- Espai de reflexió i sensibilització sobre una realitat que afecta més d'un 10i'o de la

població adulta de la ciutat de Barcelona. Va dirigida a professionals del sector social i

sanitari, institucions i entitats de la ciutat, i té com a objectius:
* Presentar l'informe "La salut dels qui conviuen amb persones que tenen necessitats

especials d'atenció o dependència a Barcelona".
* Visibilitzar la tasca que porten a terme les persones' cuidadores no professionals a

Barcelona i promoure'n el reconeixement públic.
* Recollir reflexions, orientacions i propostes sobre com s'ha d'abordar el suport a

les famílies cuidadores a la ciutat.
- Organitza: Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores- Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva (Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament Barcelona).

La xarxa, formada per professionals de diferents institucions i per
entitats de' familiars i persones afectades de malalties o dependència, treballa per
millorar la capacitat de resposta de la ciutat a l'hora d'oferir suport a les persones
fami liars cuidadores .

•:. TAULA DEBAT l PRESENTACIÓ LUBRE: 'LA TEORIA PERFORMATIVA
DEL GÈNERE DE BUTLER; SOCIOLOGIA DEL COS l TRANSGÈNERE'
Data d'inici 10106/2009
Data fi: 10106/2009
Entrcdc: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 hlLa Cuina.

Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison/
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Telèfon: 932 687 360
Observacions:

� Taula debat i presentació llibre. La teoria performativa del gènere de Butler;

sociologia del cos i transgènere.
- Amb motiu de la presentació del llibre de Patrícia Soley Beltran, 'Transexualidad y la

'matriz, heterosexucl'. d'Edicions Bellaterra us oferim una taula debat sobre el

pensament de J,��j!_�:_ê,':Itl,er" .cmb la participació del'cutcrc i de la Dra. Elvira Burgos,
de la Universitat de Saragossa, autora de 'Hacia la libertad'. 'Contra la violencia: La

.

apuesta de Judith Butler'. Dues acadèmiques espanyoles que darrerament han publicat
investigacions sobre el .pensament de la nord-americana, Judith Butler. Una manera

interessant d'ccostcr-nos a aquesta filòsofa. ' ..

- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona amb la coHaboració
d'Edicions Bellaterra .

•:. CONFERÈNCIA 'DONES ESPORTISTES: NI PRIMERES, NI DARRERES,
LA GENERACIÓ "DEL MIG", DINS EL CICLE 'DONES PIONERES EN EL
MÓN DE L'ESPORT'
Data d'inici 11/06/2009
Data fi: 11/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 17:00 h. Sala Gran (3Q planta).
E-mail: bonnemaison.::ccd@pangea.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- El cicle, que es va encetar al febrer amb la intervencié d'Emma Mora, on ens

va parlar de la seva experiència arreu del món viatjant en veler, reprèn la programac_ió,
dedicada, en aquesta ocasió, a l'atletisme.

- Maria José Bi Ibao, responsable de gènere de la Secretaria General de l'Esport.
- Mercè Rosich, directora tècnica de la Federació Catalana de l'Atletisme.

- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemcison .

•:. CONFERÈNCIA 'LES DONES AL CINEMA IRANIÀ'
Data d'inici: 16/06/2009
Data fi: '16/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Casa Àsia. Av Diagonal 371*373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19.30h
Web: www.casaasia.es

Telèfon: 933 680 320

Observacions:
- Dins de la 170 Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, Casa Àsia
convida a la directora iraniana Firouezh Khosrovani � parlar sobre les dones en el

cinema iranià. La sessió s'iHustrarà amb seqüències de pel-lícules representatives.
- A càrrec de: Firouzeh Khosrovani, directora de cine. Menene Gras, directora de
Cultura i Exposicions de Casa Àsia.

.

- Organitza: Casa Àsia.
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.:. XERRADA 'QUI; ENS REPRESENTA A EUROPA?' AMB DON-NA

Data d'inici: 15/06/2009
Data fi: 15/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA

Horaris: dilluns a les 17h

Web: http://www.don-na.com/
Telèfon: 932 151 373

Observocions» J ,)i

- Acabem d'elegir els eurodiputcts que ens r-epresenten al Parlament Europeu.
Sabem com hi funcionen les institucions? És important que Catalunya sigui el centre
d'atenció dels nostres representants, o hi tenen més pes les ideologies? l què ens ha

promès cadascú dels que ara hi van? L'analista política Patricia, Gabancho ens explica,
això i més.

- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.

.:. CIRCUIT BARCELONA CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES "PER
A UN ABORDATGE ,INTEGRAL: COOPERACIÓ I TREBALL

MULTIDISCIPUNAR"
Data d'inici: 16/06/2009
Data fi: 17/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Facultat de Medicina i aula 4 de l'Escola Universitària d'Infermeria. BARCELONA

Horaris: inscripció es tancarà ellO de juny. Dimarts de 16 a 19h i dimecres de 9 a 17h

Web inscr-ipcions: http://www.csbcn.net/inscripcions.php
Observac ions:
- Espais de r-eflexió i debat simultanis. Conferència Incuçurol: Reflexions sobre la

realitat actual de la violència de gènere. Marc legal i procediments front la violència de

gènere. Bones pràctiques. Violència de gènere: què, qui, com i amb què. Veure, llegir i

escoltar: els mitjans de comunicaèió a debet,
- Organitza: Corporació Sanitària de Barcelona i el Sector d'Educació, Cultura i

Benestar de I'Ajuntament de Barcelona .

•:. PRESENTACIÓ DEL DARRER TREBALL DE LA FUNDACIÓ PERE ARDIACA

'COMPAÑERA SOLEDAD UNA MUJER EN

ANTIFRANQUISTA' I HOMENATGE A,SOLEDAD REAL
Data d'inici: 17/06/2009

Data fi: 17/06/2009
Entrada: Lliure

.

Lloc: PI Sant Just i Pastor. 08002 BARCELONA (acte ala plaça)
Horaris: divendres à les 19h
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
ra. 933 192 425

Observacions:
- En aquest acte assistirem a la presentació del llibre "Las ventanas de Soledad", així
com a un passi del documental amb el mateix títol, i a l'exposició i homenatge de la vida

de Soledad Real.

LA LUCHA
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- En aquest treball es �óna Cl conèixer què pensava la Soledad; Real' i .com se sentia en

els diferents vessants de la seva lluita, com a republicana, com a demòcrata, com a

: oemunisto i com a feminista. Cal que quedi enregistrat el preu personal que van pagar'
ella i milers.de dones més per mantenir-se conseqüent amb els seus ideals.
- A la taula de presentació .d'aquest treball, podrem comptar amb dónes historiadores i

Iluitcdores per recorder-nos .que tenim I'obligáció de 'seguir amb la lluita per un món més

just, més lliure i més igualitar.i.
- En finalitzar. l'acte s'oferirà 'una copa de cava a tothom per fer un brindis per la

Llibertat.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .

•:. PRESENTACIÓ REVISTA DUODA NÚM. 36
Data d'inici 18/06/2009
Data fi: 18/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Per-e Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19h. La Cuina (vestíbul Bonnemoison).
Web: http://www.bonnemaison-ccd.orq
E-mail: duoda@ub.edu
Telèfon: 932 684 218

Observacions;
- El monogràfic de la revista es presenta sota el títol de El temps del treball en les

noves empreses femenines.
- Intervencions:
- Lourdes Albi, Magistrae de Duoda. Rosamaria Gregori, María José Clement, Marina
Vilarnau, àlumnes del Màster "Estudis de la Llibertat Femenino" investiqcdcres de

Duoda.
- Organitza: Duoda.
- Col·labo�ci: Centre de Cultura de Dones Francesca -Bonnemaison .

•:. CONFERÈNCIA DE SENSIBILIZACIÓ: 'TALLER: CAMINANT CAP EL II
CONGRÉS DE DONES' I DINS EL CICLE 'ENCUENTROS CON'
Data d'inici 22/06/2009
Data fi: 22/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020

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

Telèfon: 636 74 14 16 Y 93 308 40 66

Observacions:
- Responsables: MQ Luisa Latosa Consellera de la Dona y M Q Carmen González cap de

territori del districte de Sant Martí.
- Organitza: Asociación de ayuda a la mujer, La Pizarra de Raimunda.
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·:. DEBAT 'PORTA'M A L'HORT O LES DONES TRANSFORMEM DES DE LES

CULTURES', -:AMB MARTA DARDER (DEL IR CONGRÉS DE LES DONES 'DE
. BARCELONA AL 2N)
Data d'inici: 22/06/2009
Data fi:' 22/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Ca la Dona. C Casp,,,38 pral. BARCELONA '

..

'

Horaris: dilluns a les 18.30h ,'. I
.

Web: .www.caladona.org l .

Web del èòngres: www.bcn.cat/congresdones09
Telèfon: 934 127 161

.�, (;'�j�:J :�/�i '-i·I·l.'::'

Observacions: . . "; ,

- Quan es ve fer el i Congrés, el 1999, des de Ca la Dona es va presentar una ponència
sobre participació que va suposar un debat interessant dins la nostra associació i va

traspassar algunes prèctiques concretes de participació al Consell de Dones. En aquell
moment fou molt ben acollida i encara ara és punt de referèncio.
- Ara ens agradaria fer un pas més en la reflexió sobre la participació de les dones, des
de la per.spectiva de lo ciutadania, treballant els eixos temàtics que es proposen al II

Congrés de les Dones de Barcelona se celebrarà els dies 16 i 17 d'octubre d'enguany. Es
preveu la participació de les dones dels districtes i d'entitats de dones i dones

individiduals de manera presencial i online.
- Esperem com sempre al vostra assistència!

- Organitza: Ca la Dona .

•:. XERRADA 'DRET A LA IGUALTAT l A LA NO DISCRIMINACIÓ', A

CÀRREC D'ELISABET VENDRELL
Data d'inici 22/06/2009
Data fi: 22/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Via Laietana, 16 bxs. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 18:00 h. Sales 12 i 13.

Observaci ons:
- Elisabet Vendrell, presidenta de l' Associació de Famílies Gais i Lesbianes .

•:. CONCLUSIONS DE LA 1 Q JORNADA INTERNACIONAL D'AGENTS PER
LA IGUALTAT: 'COM AVANCEM EN EL RECONEIXEMENT DE LA

PROFESSIÓ'
Data d'inici: 22/06/2009

Data fi: 22/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: de 9 a 13h

E-mail: aio.catalunya@espaisbcn.org
Telèfon: 932 241 050

Observacions:
- Presentació de la publicació, amb les conclusions de la 1Q jornada internacional

d'agents d'igualtat. També comptarem amb la presència de ponents les quals
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emmarcaran la figura .de l'agent d'igualtat a l'empresa privada, estat actual del
reconeixement professional, la presentació del segell de quolitct per les bones

pràctiques en el món empresarial de les polítiques d'igualtat d'oportunitats i dels riscos
laborals amb perspectiva de gènere.
- Obertura: Sra. Imma Moraleda. i Sra. Eisa Blasco
- Ponents:

- Sra. Anna :Declos,..cECOT.
- Sra.' Manuela Meri"o. ICQP (Institut Català de Qualificacions

, Professionals). G.eneralitat de Catalunya.
- Sra. Rosa Maria Boladeras. Presidenta del Consell Comarcal del Baix

Llobregat i del Consell de Dones del Baix Llobregat.
-

.

'.! ,;

- Organitza:' Associació Professional d'Agents Igualtat d'Oportunitats de Catalunya .

.

- Col:laboració: Diputació de Barcelona - Xarxa de municipis i Ajuntament de Barcelona
- Dones.. . �\

.:. TERTÚUA LITERÀRIA 'El BAILE DE LA NÉMIROVSKY'
Data d'inici: 27/06/2009
Data fi: 27/06/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria: 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: últim dissabte de mes a les 18 h / 2e.
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Tel.: 93 319 24 25

Observacions:
- A càrrec de Luisa Fortes.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .

•:. TALLER DE lECTURA CRÍTICA r ESCRIPTURA CREATIVA MIRADES DE
DONES
Data d'inici: 27/06/2009
Data fi: 27/06/2009
Entrcdc: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dissabte d'll a 14h / 25 e.

E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Tel. d'inscripció amb antelació: 93 319 24 25

Observccions:
- Es treballarà sobre el llibre 'La mitad sombría' de Flavia Company .

•:. CAFÈ DE LES DONES 'SUGGERIMENTS r DESITJOS ESTIVALS'
Data d'inici 29/06/2009
Data fi: 29/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

21



Horaris: dilluns a les 19!QQ h:iSala:de Trobada (2Qplanta).
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 2i8 ' ,'¡ ',; il¡Ü( i0 ,Ji I'': �! \ _

Observocions:
- A l'últim cafè d'aquest curs volem compartir amb vosaltres suggeriments
i desitjos estivals i una petita festa on regalar-nos poemes. reecmcaccicns.de' Ihbr-es,
teatre. música ... tot brindant amb una copa de cava.

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

•:. XERRADA 'OLOR DE COLÒNIA'; AMB DON-NA
Data d'inici: 29/06/2009
Data fi: 29/06/2009

Entrada: Lliure
Lloc: Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Hcrurisudilluns a les 17h-
Web: http://www.don-na.com/
Telèfon: 932 151 373

Observacions:
- "Olor de Colònia" és una novel·la que ha assolit la 5Q• Edició en molt poc temps. La seva

autora Sílvia Alcàntara explica la vida d'una colònia tèxti I i les enverinades relacions

socicls que cap els anys 50 regeix la seva vida.
Ens fascinarà parlar amb' l'autora d'aquesta història. ""

-' Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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'.

CURSOS� TALLERS,. 'SEMINARIS � :. ..:

.:. PROJECTE' 'FARO, 4': TALLERS DE ORIENTACIÓ A DONES
IMMIGRANTS ¡ c't ,-

,

¡" "ii·, \

"

: 1 • -. :: ;; !' ! .

.
'.';

,"

l : J .�·1 T ç: .:; T!J n r� t' .�:' .... ; J : i �

t .... � '. '

Data d
I

inici 01/06/2009
Data fi: 30/12/2009

" .; ,

Entrada: Lliure ' '

Lloc: ACISJF - Associàció Catòlica Internqcional Servei de Joventut Femenina.
C. València, 273 1r la. 08009 BARCELONA

AóFhris� dillu�s, .dimecres i dijous de 09 h � 14 h. Quinzenal.
E-mail: sido@àcis¡f.es
We�: www.acis¡f.es

.

Tel.: 932 155 626

Observacions:
- Adreçat a: Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: orientar a dones immigrants .

.;., ,Continguts:
- Individual: pla de tr-ebcllindividucl.
- Grupal:

- Cure a les persones depenents.
- Taller d'orientccié laboral
- Cuina bàsica i neteja

",

- Manteniment de la llar
- Taller de comunicació
- Assessorament jurídic.

- Organitza: Associaèió Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina .

•:. CURS 'COM REDESCOBRIR BONS HÀBITS A CÀRREC D'IMMA

MANRESA I

, DINS ELS CURSOS D I ARTS ESCÈNIQUES D'UNA SESSIÓ
SETMANAL
Data' d

I

inici 02/0612009
Data fi: 23/06/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts i dissabte 2,16,20 i 23 de juny de 12 a 13:30 h /47 e.

Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218

Observacions:
- El curs explora diferents tècniques per millorar la manera com ens tractem a

nosaltres mateixes. Es tracta de reconèixer les actituds i hàbits que no ens van a favor
i que fan que posem més tensió de la necessària en les activitats quotidianes. I tot
seguit, descobrir-ne de noves que estimulin aspectes tísics i mentals que hem deixat de

banda.
- Objectius Desenvolupar el valor innat i natural de recuperació que té el nostre cos,

eliminar mals hàbits, incrementar la qualitat i crectivitct
' del moviment amb més

,

consciència.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones, Francesca Bonnemaison.
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.:. CURS 'TALLER DE TEATRE PER A DONES\; A, :CÀRREC D'ESTHER
PALLEJÀ ,'i DINS ELS CURSOS D'ARTS ESCÈNIQUES D'UNA SESSIÓ
SETMANAL :"\,C'''_iU,''( ,.\'

Dafa d'inici '02/06/2009
Datà fi:' 22/06/20b9" ;.

,

Entrada: Págamenf ;_i!:: ,:I_¡;,,: " '"

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

Horaris/Preus: dilluns 2, 8,15 i 22 de juny d'll a 13 h /47 e

Web: http://www.bonnemaison�ccd.or9
Telèfon: 932 684 218,

Observacions: l .;

- Des d'aquest taller de teatre pretenem obrir un forat cap els confins de la

memòria: Treballarem amb el nostre material com a persones: la nostra veu, el nostre

cos, els' nostres records, i aquelles altres memòries que romanen en algun lloc de

nosaltres, però de les que potser no en tenim tanta' consciència.
- Fent una recerca en la nostra pròpia memòria vocal i corporal -en els sons i els

cants heretats, així com en aquells gestos que ': inconscientment ens conformen

enriquirem el nostre propi llenguatge expressiu i descobrirem la dimensió poètico
teatral de cadascuna de nosaltres.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison

.:. SESSIÓ DE RISOTERÀPIA DINS EL DIA INTERNACIONAL D' ACCIÓ
PER A LA SALUT DE LES DONES: '28 DE MAIG
DClta d'inici 02/06/2009
Data fi: 02/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic el Sortidor. PI Sortidor, 12. 08004 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19h

Telèfon: 932 916 384 i 932 916 388 Programa de DO_!1a i Programa de Salut Seu

del Districte, Serveis Personals
Telèfon: 934434 311 Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD)
Web: www.bcn.cat/sants-montjuic
Observacions:
- A càrrec 'de .Jcqueline Werner Ferreira.
- L'objectiu fonamental de la risoteràpia és recuperar el riure espontani, que
cura innombrables mals, i que s'aprengui a generar el riure en qualsevol moment
que desitgem, per poder rebre els beneficis ,mentals i físics que aquest proporciona.
- El maig de 1987, en la Cinquena Trobada Internacional de Dona i Salut a Costa Rica, es
va fixar el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones per denunciar les

problemàtiques específiques, les seves causes i les seves conseqüències.
- La salut de les dones és diferent de la dels hcmes.: l això comporta superar certs

estereotips de gènere dins la medicine.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix salut com "l'ester complet
de benestar físic, mental, i social; i no solament l'absència de mololtic".
Així doncs, des' del Districte de Sants-Montjuïc, us volem convidar a tot un seguit
d'activitats que es faran per commemorar aquest dia: activitats pensades per cuidar

nos a nosaltres mateixes, donant importància als aspectes emocionals i socials, els quals
molt sovint solen quedar en un segon pla.
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- Us animem que-hi pnr-ttcipeu. ' ". \ "

- Organitza: Programa de Dq"Cl;_:ef:�r.�ma de Salut, i Punt d'Informació
i Atenció a les Dones (PIAD) .

•:. �'TALLER DE VEU' COORDINAT PER MEL! BERNET
Data :d' inici 02/06/2009
Data fi: 16/06/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Frahcesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris/Preus: .dimcr-ts 2, 9 i 16 de juny de 18 a 20 h / 30 e. quatre sessions.

Consulteu preu per a tres. Sala Tallers (2Qplanta).
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218

Observaci ons:
- Taller .mensucl dirigit a totes aquelles dones que estiguin interessades en esbrinar

com funciona el gran instrument de la veu.

Es treballa amb un repertori basat en estàndards de jazz, bolero i bossanova. Meli

Berner esve formar al Conservatori de Música de Madrid i va ampliar els seus estudis a

Wahington D.C i Nova York.
'

.

- El 23, 30 de juny i 7 de juliol es portarà a terme I.assaig per la Jamm Session, que es

, celebrarà el divendres, 10 de juliol. Inscripcions gratuïtes per aquesta activitat en

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

.:. CURS 'DONA SEXUALITAT. TALLER D'AFECTIVITAT l SEXUALITAT.
VINE A FER UN TUPPERSEXII', DINS L'ESCOLA D'ESTIU DE LA DONA
Data d'inici: 03/06/2009
Data fi: 15/07/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre d'Informació i Orientccid de la Dona. C de les Escoles 10 bxs. 08930

SANT ADRIÀ DE BESÒS
Horaris: dimecres 3, 10 i 17 de juny l, 8 i 15 de juliol de 17 a 18.30h

.

E-mail: ciod@sant-adria.net
Web: http://www.sant-adria.net/cat/dona
Telèfon: 93 462 11 21 (de dill a div de 9 a 13h i de dill a dij de 15 a 20h)
Observacions:

- Organitza: CIOD - Centre d'Informació i Orientació de la Dona i Regidoria de

Polítiques de Gènere.
- CoHabora: Ajuntament de St. Adrià.
- Amb el suport de: Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis i Institut Català de les

Dones de la Generalitat de Catalunya.
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.:. CURS IDONA, HOME,1,r:- "TREBALL REPRODUCTIU. COSTURA DE

SUPERVIVÈNCIA', DINS L'ESCOLA D'ESTIU DE LA DONA
Data d'inici: 03/06/2009
Data fi: 15/07/2009
Entrada: Pagament

¡ • ¡; ! ; .: i·' ," .,

Lloc' èentre d'Informació i Orientació de la Dona. e de les Escoles" 10 bxs. 08930

SANT:_�DRIÀ DE BESÒS
Horaris/Preus: dimecres 3, 10 i 17 juny 1, 8 i 15 juliol de 10 a 11.30h I 12 e.

E-ma.il:ciod@sant-adria.net
Web: http://www.sant-adria,neMtatldona '

Telèfon: 93 462 11 21 (de dill a div de 9 a 13h ide dill a dij de 15 a 20h)
Observacions: ,- r

'

- Organitza: ClOD - Centre d'Informació i Orientació de la Dona i Regidoria de

Polítiques de Gènere.
- Col·labora: Ajuntament de St. Adrià.
- Amb el suport de: Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis i Institut Català de les
Dones de la Generalitat de Catalunya .

•:. CURS 'TALLER DE COS, A CÀRREC DE MONTSE IRANZO' , DINS ELS
CURSOS D'ARTS E�ÈNIQUES D'UNA SESSIÓ SETMANAL
Data d'inici 03/06/2009
Data fi: 17106/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris/Preus: dimecres 3,10 i 17 de juny de 10:00 a 11:30 h I 26 e
'

Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218

Observacions:
- Consciència corporal. Col·locació postural. Moviment creatiu. Activitat de moviment

per començar el dia amb energia!
- ::EI moviment creatiu possibilita que cada persona pugui trobar la seva manero

d'expressar-se, desenvolupar habilitats motrius i tenir una millor consciència

corporal. ..

- Com a metodologia ens endinsarem en el coneixement del nostre propi cos i dels seus

moviments treballant a través de- tècniques específiques del moviment i de la dansa,
entenent-la com a mitja i no com a finalitat.
Alternarem el moviment corporal, amb dinàmiques sobre l'estructura ( tant a nivell

esquelètic com articular ), amb la imatge corpòria que tenim creada i

s'àcompanyarà amb exercicis de flexibilitat, elasticitat 'i enfortiment ilo
tonicitat muscular.
- Objectius:

- Treballar a partir de la consciència corporal per a millorar els hàbits posturals
essent conscients de com podem reorganitzar-los.
- Ampliar elspctrons de moviment.
- Potenciar l'autoconeixement explorant els aspectes comunicatius i creatius del

propi cos.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Froncescc Bonnemaison
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.:� CURS 'DONA l CREATIVITAT. RECICLA; ELS i TRASTOS 'VELLS�'� DINS
L'ESCOLA D'ESTIU DE'LA DONA "j'i'

Data d' i'nki: 03/06/2009
Data fi: 15/07/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Centre d'Informació i Orientació de la Dona. C de les Escoles 10 bxs. 08930'
SANT ADRIÀ DE BESÒS
Horaris/Preus: dimecres 3, 10 i 17 de juny 1, 8 i 15 de juliol de 15ia17h I 19 e.

E-mail: ciod@sant-adria.net
Web: http://www.sant-adria.net/cat Idona
Telèfon: 93 462 11 21 (de dill a div de 9 a 13h i de dill a dij de 15 a 20h)
Observacions:
- Organitza: ClOD - Centre d'Informació i Orientació de la Dona i Regidoria de

Polítiques de Gènere.
- Col·labora: Ajuntament de St. Adrià.
- Amb el'supor-t de: Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis i Institut Català de les
Dones de la Generalitat de Catalunya .

•:. CURS 'El JOC ESCÈNIC l L'AUTOCONEIXEMENT PERSONAL. UNA
TERÀPIA DE CREATIVIT�T', A CÀRREC DE YANINA MARINI I DINS
ELS CURSOS D'ARTS ESCÈNIQUES D'UNA SESSIÓ SETMANAl
Data d' inici 04/06/2009
Data fi: 25/06/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous 4,11,18 i 25 de juny / 47 e

Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218

Observccions:
- L'objectiu del taller és trobar un llenguatge creatiu propi i iniciar un camí
d'autoconeixement físic i emocional.
- La trobada amb altres persones en l'espai lúdic relacionat amb el teatre, ens

permetrà trencar amb les nostres cuirasses i retrobar, des del plaer, un estat de
sensibilitat i obertura fora de la lògica quotidiana. Des de la ficció, la poesia i la

creativitat ens retrobarem més autènticament amb nosaltres mateixes.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison

.:. CURS 'DONA l r ESPORT. EXERCICIS PER A l'ESTIU', DINS l'ESCOLA
D'ESTIU DE LA DONA
Data d'inici: 04/06/2009
Data fi: 09/07/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Centre' d'Informació i Orientació de la Dona. C de les Escoles 10 bxs. 08930
SANT ADRIÀ DE BESÒS
Horaris/Preus: dijous 4, 11, 18 i 25 de' juny, 2 i 9 juliol, d'll a 12hl 9.5 e.

E-mail: ciod@sant-adria.net
Web: http://www.sant-adria.net/cat/dona
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Telèfon: 93 462 11 21 (de dill a div de 9 a 13h i de dill a dij de 15 a 20h)
Observccions:

;-',;Organitza: ClOD - Centre d'Informació i Orientació de la Dona i Regidoria de

Polítiquès de Gènere.
- Col·labora: Ajuntament de St. Adrià.

,

- Amb el suport de: Diputcciórde. Barcelona. Xcrxc de Municipis i Institut Català de les

Dones de la Genera,litat de Catalu_nya. �

.:. TALLER/XERRADA 'SALUT O ESTÈTICA·', ;,DINS EL D¡A
INTERNACIONAL D'ACCIÓ PER A LA SALUT DE LES DONES: 28 DE.
MAIG,
Data d' inici 04/06/2009

Data fi: 04/06/2009-'
,

Entrada: Lliure
Lloc: Parc de l'Espanya Industrial. C Muntadas, 1*37.08014 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h

Telèfon: 932 916 384 i 932 916 388 Programa 'de Dona i Programa de Salut Seu
del Districte, Serveis Personals
Telèfon: 934 434 311 Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD)
Web: www.bcn.cat/sants-mont juic
Observacions:
- El maig de 1987, en la Cinquena Trobada Internacional de Dona i Salut a Costa Rica, es
va fixar el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones per denunciar les

problemàtiques específiques, les seves causes i les seves conseqüències.
La salut de les dones és diferent de la dels homes. I això comporto superar certs

estereotips de gènere dins la medicina.
- L'Organització Ml:lndial de la Salut (OMS) defineix salut com "l'estat complet de

benestar físic, mental, i social; i no solament l'absència de malaltia"; així doncs, des del

Districte de Sants-Montjuïc, us volem convidar a tot un seguit
d'activitats que es faran per commemorar aquest dia: activitats pensades per cuidar
nos a nosaltres mateixes, donant importància als aspectes emocionals i socials, els quals
molt sovint solen quedar en un segon pla.
Us animem que hi participeu. "Dona, fes salut!", "Dona, riu!", "Dona, cuida't!", "Dona,
estima't!".
- Organitza: Programa de Dona, Programa de Salut, i Punt d'Informació
i Atenció a les Dones'CPIAD) .

•:. CURS 'DONA I CULTURA. TALLER DE CAL·UGRAFIA, DINS EL CICLE
. "DONES FENT MÓNS"
Data d'inici: 04/06/2009
Data fi: 09/07/200Q
Entrada: Lliure
Lloc: Centre d'Informació i Orientació de la Dona. C de les Escoles 10 bxs. 08930

SANT ADRIÀ DE BESÒS
Horaris: dijous 4, 11, 18 i 25 de Juny, 2 i 9 juliol, de 17.30 a 19h.
E-mail: ciod@sant-adria.net
Web: http://www.sant-adria.net/cat/dona
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Telèfon: 93 462 11 21 (de, dill a div de.9 ¡Q 13h i de dill a dij de 15 a 20h)
Observacions: .C �" f ,_;�' "

-' Qrganitza: ClOD - Centre d'Ihformació i Orientació de la Dona i Regidoria de

Polítiques de Gènere.
- Col·labora: Ajuntament de St. Adrià.

.

-_ Amb el suport de: Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis i Institut lCatalà de.les
Dones de la Generalitat de Catalunya .

. r :

.

.

-
- � : . � ¡ ... , ,¡ � \ . : ,

.:. CURS 'CREATIVITAT','�,A--'CÀRREC, ;DE ;,CHECHU GARCÍA ,
DINS ELS

CURSOS D'ARTS ESCÈNIQUES D'UNA SESSIÓ SETMANAL
Data d'inici 05/06/2009 :.1

Data fi:' 26/06/2009
Entrada: Pagament
Lloc:' Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres 5,12,19 i 26 de juny de 12:00 a 14:00 h I 47 e

Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218

Observacions:
- Estimulació creativa a través de diferents tècniques que despertin el nostre ser

creatiu i desbloquegin el nostre fer quotidià.
- Les dinàmiques irrteqrcrcn sempre tot el grup i es posarà l'accent en el procés.
L'objectiu serà tenir més autonomia i entusiasme per portar a terme els nostres propis
projectes creatius.
- Organitza: Centre deCultura de les Dones Francesca Bonnemaison

.:. CURS 'DONA I CULTURA_ TALLER DE CAL-UGRAFIA, DINS EL CICLE
"DONES FENT MÓNS"
Data d'inici: 04/06/2009
Data fi: 09/07/2009

Entrcdo: Lliure
, .

Lloc: Centre d'Informació i Orientació de la Dona. C de les Escoles 10 bxs. 08930
SANT ADRIÀ DE BESÒS
Horaris: dijous 4,11, 18 i 25 de juny, 2 i 9 juliol, de 17.30 a 19h.
E-mail: ciod@sant-adria.net
Web: http://www.sant-adria.net/cat/dona
Telèfon: 93 462 11 21 (de dill a div de 9 a 13h i de dill a dij de 15 a 20h)
Observacions:

- Organitza: ClOD - Centre d'Informació Orientació de la Dona i Regidoria de

Polítiques de Gènere.'
- Col-lcborc: Ajuntament de St. Adrià.
- Amb el suport de: Diputació ge Barcelona. Xarxa de Municipis i Institut Català de les
Dones de la Generalitat de Catalunya.
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.:. CtJRS:J)ON�',. HOME I CONCIUACIÓ FAMIUAR. LA,CONCIUACIÓ A

L'ESTIU' ,
-

DINS L'ESCOLA D'ESTIU DE LA DONA
Data d'inici: 05/06/2009
Data fi: 10/07/2009 -.:

-

Entrada: Lliure

Lloc: Centre d'Informació i Orientació de la Dona. C de les Escoles 10 bxs. 08930
SANT ADRIÀ DE BESÒS

'

Horaris: divendres 5, 12, 19 i 26 de juny i 3 i 10 de Juliol. De 10 a 11.30 h

E-mail: ciod@sant-adria.net

W�b:"http://www.sant-adria.net/cat/dona
Telèfon: 93 462 11 2� (de dill a div de 9 a 13h i de dill a dij de 15 a 20h)
Observacions:

- Organitza: ClOD - Centre d'Informació i Orientació de la Dona' i Regidoria de

Polítiques de. Gènere.
- Col·labora: Ajuntament de St. Adrià.
- Amb el suport de: Diputació de Barcelona. Xarxa' de Municipis i Institut Català pe les

Dones de la Generalitat de Catalunya .

•:. CURS 'DONA l ORDENAMENT JURIDIC. QUINS SÓN ELS NOSTRES

DRETS?, DINS L'ESCOLA D'ESTIU DE LA DONA
Data d'inici: 08/06/2009
Dáta fi: 13/07/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre d'Informació i Orientació de .10 Dona. C de les Escoles 10 bxs. 08930

SANT ADRIÀ DE BESÒS
Horaris/Preus: dilluns 8, 15, 22 i 29 de juny i 6 i 13 de juliol de 17 a 18h.

E-mail: ciod@sant-adria.net
Web: http://www.sant-adria.net/cat/dona
Telèfon: 93 462 11 21 (de dill a div de 9 a 13h i de dill a dij de 15 a 20h)
Observac ions:

- Organitza: CIOD - Centre d'Informació i Orientació de la Dona i Regidoria de

Polítiques de Gènere.
- Col·labora: Ajuntament de St. Adrià.

,

- Amb el suport de: Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis i Institut Català de les

Dones de la Generalitat de Catalunya .

•:. CURS 'DONA l ESPORT. TALLER DE TONIFICACIÓ CORPORAL', DINS

L'ESCOLA D'ESTIU DE LA DONA
Data d'inici: 09/06/2009

Data fi: 14/07/2009
Entrada:· Pagament
Lloc: Centre d'Informació i Orientació de la Dona. C de les Escoles 10 bxs. 08930

SANT ADRIÀ DE BESÒS
Horaris/Preus: dimarts 9,16,23 i 30 de juny i 7 i 14 de juliol de 15.15 a 16.15h /9.5 e.

E-mail: ciod@sant-adria.net
Web: http://www.sant-adria.net/cat/dona
Telèfon: 93 462 11 21 (de dill a div de 9 a 13h i de dill a dij de 15 a 20h)
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Observacions: , :.',.' �.!, I ',; \ .: 1.U '

- Organitza: : ClOD, - Centre d'Informació' i Orientccié de la Dona Regidoria de

Polítiques de êènere.
- Col·labora: Ajuntament de St. Adrià.
-. Amb el suport de: Diputccié de Barcelona. Xarxa de Municipis i Institut Català de les
Dones de, 1(l.��r)�rr�l,itat de Catalunya. .

.

(

.:. CURS 'DONA. I,_OCI. BALLS D'ESTIU', DINS L'ESCOLA D'ESTIU DE LA

DONA· .'

Data d'inici: 09/06/2009
Data fi: 14/07/2009
Entrada: Pagament li

Lloc: Centre d'Informació i Orientació de la Dona. C de les Escoles 10 bxs. 08930

SANT ADRIÀ DE BESÒS
Horaris/Preus: dimarts 9,16, 23 i 30 de juny i 7 i 14 de juliol de 17 a 18.30 / 12 e.

E-mail: ciod@sant-adria.net
Web: http://www.sant-adria.net/cat/dona
Telèfon: 93 462 11 21 (de dill a div de 9 a 13h i de dill a dij de 15 a 20h)
Observacions:

- Organitza: ClOD - Centre d'Informació i Orientació de la Dona i Regidoria de

Polítiques de Gènere.
- Col·labora: Ajuntcment de St. Adrià.

.

- Amb el suport de: Diputació de Barcelona. Xarxa. de Municipi? i Institut Català de les
Dones de la Generalitat de Catalunya .

•:. CURS 'VIATGE AL VOLTANT DEL MÓN A TRAVÉS DEL MOCADOR', A

CÀRREC DE SÍLVIA ALBERT, DINS ELS 'CURSOS INTENSIUS'
Data d'inici 10/06/2009
'Data fi: 12/06/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres i divendres de 10:00 a 13:00 h / 18 e

Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 695 18 64 16

Telèfon de reserves: 93 268 42 18

Observacions:
- Proposem un viatge al voltant del món amb el mocador com a guia. Descobrirem la

varietat de formes, colors, textures, motius i usos d'aquest accessori en diferents
cultures. Coneixerem, entre d'altres, el significat dels colors del KEFFIYEH (mocador
palestí) o, com el SHAYDH (Tunis) ens parla de les diferents classes socials.
- De forma pràctica aprendrem diferents tècniques per posar-nos un pareo, un fulard,
un turbant ... etc; així com portar un SARRES (Sari Hindú) o un LAPA (éuinecEcuctoricl)
i experimentarem que se sent a sota del HIYAB (vel musulmà). També veurem trucs per
ressaltar la nostra vestimenta occidental amb aquest accessori tan versàtil.
- Tot sense cosir ni tallar. L'únic material necessari seran mocadors, des del més petit
fins al gegant.
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- Possibilitat de dos grups: dimecres o divendres 12 de 10 a 13h (o una o l'obre, o bé

dosqrups, si cal).
- Orgc;tnitza� .Associcclé Projecte Vaca.
- Col·labora: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemasion.

....
_ ¡ � < --j, t r

.:. CURS 'COM PARLAR EN PÚBLIC', A CÀRREC DE GEMMA JULIÀ, DINS

ELS 'CURSOS INTENSIUS', ;)i::¡!, ;,�·¡! .. L'· ::._'.,.
Data d'inici 17/06/2009

l

Data fi: 19/06/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres i divendres d'l1:00 a 14:00 h 1 35 e

Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon:'932 684218

Observacions:
- Aquest curs va dirigit a totes oquellès persones que, per motius professionals o

personals, senten la necessitat de millorar la mener-o com s'expressen davant dels

altres.
- Com evitar els nervis que ens bloquegen?; La veu tremolosa que fa que no se'ns

entengui?; Els gestos repetitius que distreuen l'atenció .dels que ens escolten?
- Com motivar i implicar les persones que ens escolten d'una manera activa i

dinàmica?
- Per què es produeixen els malentesos, com detectar-los i evitar-los?
- El curs serà imminentment pràctic, a partir de diferents situacions segons els

interessos dels alumnes (des d'una ponència professional, una celebració familiar o

d'amics, una reunió de veïns o feina, una conversa informal, un debat, una

entrevista ... etc.)
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison

.:. WORKSHOP IMPARTIT PER ELLIAT GRANEY-SAUCKE I DINS DEL
PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA TRANS-INTERSEX DE
BARCELONA: "MOSTRA I NS"
Data d

I

inici 22/06/2009
Data fi: 22/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
E-mail: festivalcinetransbcn@gmail.com
Web: www.mostrans.wordpress.com

, Observacions:
- Elliot Graney-Saucke, activista queer i directora de vàries pel·lícules
d'aquesta temàtica.
- Organitza: Xarxa d'Acció Trons i Intersex de Barcelona.'
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.:. TALLER � VISITA ,·t�'CIUTArr;I tES DONES· ,

Data d'inici 27/06/2009
Data fi: 27/06/2009
Entrada: Pagàment , ., i

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

Horaris/Preus: dissabte d' 11:00 a 14:00 h / 3 e Sala Trobada (2apl�nta).
W�b: httP=/ !www�b?nnemaison-ccd.org
Telèfon d'inscripcions: 93 268_ 42 18

Observccions: .
._

- El taller, que té com objectiu prènd�'e c�nsciència de la presència de les
barcelonines a la història, començo amb una explicació a la seu del Centre de Cultura de
Dones Francesca Bonnemaison i acaba amb un breu' itinerari per alguns carrers. de la

ciutat medieval, per a veure, amb mirada de dona, alguns escenaris històrics.
- El taller, que porta des de 2004 la Mònica Díaz, es va crear al CCDFB CI partir de
l'execució d'un taller, l'elaboració d'una exposició i l'edició
de la Guia de les dones de'Barcelona, de la mà de la historiadora Isabel Segura.
- A ,càrrec de Mónica'bíciz von der Fecht, llicenciada eln economia. És dinamitzadora del'

projecte i curadora de l'exposició Qyi té roba per rentar?, un homenatge a les

bugaderes de tots els temps.
- Últim dissabte de cada mes. També s'organitzen visites per a grups.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison

.:. TALLER D·ART EL LABORATORI· A CÀRREC DE CESCA CALAF
Data d'inici 27/06/2009
Data fi: 27/06/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte de 10:00 a 14:00 h / 5 e. 2 e. jubilades i pensionistes.
Sala Tallers (2Qplanta).

'

Web:' http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 695 18 64 16

Telèfon de reserves: 93 268 42 18

Observacions:
- "El laboratori - taller de plàstica" neix com un espai de trobada. El taller, que
se celebra el darrer dissabte de cada mes, permet analitzar i mostrar els materials
elaborats de forma conjunta, discutir-los i enriquir-nos mútuament, tot experimentant
amb els colors i les seves possibilitats.
- Cesca Calaf. Pintora i fotògrafa. Va començar la investigació sobre els colors, les

sensacions i les formes als vint-i-cinc anys. La seva trajectòria fon molt sovint la

tècnica fotogràfica amb el cos femení com a temàtica.
- És fundadora del cercle Artístic Frambcirt, del cercle artístic de dones Femart

Comissària de! Premi Donart.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
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.:. CURS;fDONA l SALUT',' DINS LA UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES

DONES 2009
Data d I

inici 13/07/2009
Data fi: 17/07/2009
Entrada: Pagament
Lloc: PI Can Suris sIn. 08940 Cornellà. Com arribar:' http://;www,-citilab.eu/com-arribar
Horaris/Preus: De dilluns a divendres 'de 09:00 a 13:30 h'¡ 155: e �:: 20h.;/215 e.= 30

hores
a: pàhtir del 13 juny: 20h. 185 e, / 260 e.= 30 hores.
Web: http://www.ub.edu/estiudones/programacurs.php?CodiCurs=93
E-mail: èstiudones@ub.edu
Telèfon: 934 020 202

Observacions:
- Coordina: CarmeValls-Llobet, presidenta del Centre d I

Anàlisi i Programes Sanitaris
(CAPS), Barcelona.
- Contingut: Des de l'adolescència fins a la vèllesa, la salut de les dones es veu

especialment afectada per factors biolèqics, psicològics, socials, culturclsi
mediambientals. Aquest curs té per objectiu posar de manifest quins són aquests
factors' i de quina manera incideixen en les etapes vitals de la dona, i analitzar els

biaixos de gènere conscients o inconscients que dificulten l'obtenció de recursos per
canviar-los. S'hi detallaran, així, quines són les agressions a la salut mental i les, causes

del dolor, el cansament i la fibromiàlgia, i es proporcionaran recursos per fer una

promoció de la salut amb perspectiva de gènere que permeti evitar al màxim la

medicalització.
- Vegeu el Programa la web indicat.
- 20h distribuïdes aillarg d'uno setmana. Possibilitat que leslels alumnes facin
un treball addicional que impliqui una dedicació aprox. De lOh. és per això que els cursos

es poden fer en al modalitat de 20 o 30h.
- Amb l'assistència mínima de 80'/'0 de les classes podrà obtenir un certificat

d'aprofitament susceptible de ser reconegut com a 2 crèdits de lliure elecció per la UB.

(3 crèdits per 30h.).
- Lloc: Citilab Cornellà. PI. Can Suris, sIn. 08940 Cornellà. Indicacions de com

arribar-hi al web indicat.
- Organitza: Universitat de Barcelona

.:. CURS 'LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE l -EL

SEXISME', DINS LA UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES 2009
Data d' inici 13/07/2009
Data fi: 17/07/2009
Entrada: Pagament
Lloc: PI Can Suris sIn. 08940 Cornellà. Com arribar: http://www.citilab.eu/com-arribar
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 h / 155 e = 20h. /215 e.= 30h.
a partir del 13 juny: 20h. 185 e. I 260 e.= 30 h.,
Web: http://www.ub.edu/estiudones/programacurs.php?CodiCurs=108
E-mail: estiudones@ub.edu
Telèfon: 934 020 202

Observacions:
- Coordina: María José Varela, advocada. Carlos Villagrasa Alcaide, professor titular
de Dret Civil de la UB.
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- Contingut:.En els darrers anys, ho-crescut espectcoulcrmentiel nombre-de dones que
denuncien situacions de violència de gènere, i també ho' ha fet el d'agressors castigats.
Malgrat tot, i vulnerant absolutament el principi d'igualtat del sistema social i

democràtic de l'estat de dret, les,' actituds i els prejudicis sexistes arrossegats
històricame.flJ ¡�ó!'), encara molt presents en una part important de la societat. Aquest
curs vol plantejap., CÒ�, tcrUu!ta contra, la xacra de la violència cep.o les donesha deser
no .només .unc pr-iorltct jurídica, ped,agògica i social, sinó també 'una transformació dels

principis culturals basats en paràmetres masclistes, que impliqui la superació dels

estereotips, ,els costums ji les conductes, .que, tradicionalment han conduït a la

discriminccié de les dones per .rcé de sexe. S'hi .trcctcr-ê.des de la repercussió de la

violència sexista en la infància fins als casos de divorci,'-passant per l'estudi dels

orígens històrics i socials d'aquest tipus de violència, i apostant no només pel
,

refof.çat:tWnt eficaç dels mecanismes i dels recursos' emprats en la lluita contra la

violència masclista, sinó també per l'establiment d'unes bases sòlides i fermes que

garanteixin el ple compliment del principi d'igualtat entre les persones en un sistema

democràtic de convivència, que acabi' amb totes les formes, fins i tot les més subtils,
de violència sexista encara actives o latents en la societat actual.
- Vegeu el Programa la web indicat.
- Organitza: Universitat de Barcelona

,.:. CURS· 'LES' GRANS DESCONEGUDES: DONES ARTISTES-ARTISTES
DONES' I

DINS LA, UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES 2009
Data d'inici 13/07/2009
Data fi: 17107/2009
Entrada: Pagament
Lloc: PI Can Suris s/n. 08940 Cornellà. Com arribar: http://www;citilab.eu/com-arribar
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 h I 155 e= 20h. 1215 e.= 30h. A

partir del 13 juny: 20h. 185 e. I 260 e.= 30 h.
Web: http://www.ub.edu/estiudones/programacurs.php?CodiCurs=92
E-mail: estiudones@ub.edu
Telèfon: 934020202
Observacions:
- Coordina: Joan Astorch Eraso, histori'ador d'art i perit judicial en Béns d'Interès

Artístic de DomusArtis, Barcelona.
- Contingut: AI llarg de la història, hi han hagut moltes dones pintores o escultores,
però no han liderat un taller o no han estat professionals, simplement ajudants o

familiars. En ocasions, el fet de ser dones els ha minvat una ascensió professional.
Només algunes poques han aconseguit passar el filtre de la Història. Aquest curs és el

primer d'un cicle dedicat a recuperar i estudiar aportacions femenines de rellevància en

els àmbits més diversos, i es vol centrar, en àquesta ocasió, en' l'empremta femenina a

les arts de la pintura i l'escultura. S'hi analitzaran dones artistes que van destacar a la

seva època com a professionals, aspecte que permetrà, alhora, analitzar les seves

particularitats en el període històric i artístic en què van viure. El curs també farà una

reflexió sobre les aportacions de les artistes en el panorama de l'art contemporani.
- Vegeu el Programa la web indicat.

'

- Organitza: Universitat de Barcelona
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.:. CURS 'TEMPS, TREBALLS I SOSTENIBIUTAT DE LA VIDA'; DINS LA

UNIVERSITAT'D'ESTIU DE LES DONES 2009 "

.. r'", .'

Data d'inici 13/07/2009

Data fi: 1710712009
Entrada: Pagament
Lloc: Pl¡ Coni Suris sin. 08940 Cornellà. Com arribar: http://www.citilab.eu/com-arribar
Horaris/Preus: De dilluns CI divendres de 09:00 a 13:30 h I 155 e= 20h. /215 e�= 30h. A

partir del 13 juny: 20h. ,185 e. I 260 e.= 30h.

Web Programa: http://www.ub.edu/estiudones/programacurs.php?CodiCurs=90
E-mail: estiudones@ub.edu

Telèfon: 934020202·

Observccions:
- Coordina: Cristina Carrasco Benqoo. professora titular del Departament de Teoric
Econòmica de la Universitat de Barcelona.
- Contingut: La presència cada cop més gran de la dona en el mercat laboral, sumada al

seu protagonisme -gairebé exclusiu- en la realització de tasques no

r-emunerades de treball domèstic i de cura d'infants i de persones grans ha

provocat en les dones greus conflictes d'organització del temps, i ha accentuat

les desiqucltcts de gènere en els àmbits laboral i de lc salut. Aquest curs vol

analitzar des d'una perspectiva històrica, sociològica i econòmica els problemes
de temps que es deriven d'aquesta situació, tant per la quon+itct d'hores
totals treballades com per les dificultats de gestió i organització de les tasques
diàries. S'hi farà també una referència especial als efectes que té sobre la salut de les

dones la interrelació d'aquests dos tipus de treball, i a l'aparició de nous indicadors que
mostren la importància i el valor del treball no remunerat.

.

- Organitza: Universitat de Barcelona

.:. JORNADA 'QUÈ PASSA AMB LES DONES MALTRACTADES?
FONAMENTS TEÒRICS I PRÀCTICA CLÍNICA'
Data d'inici 17107/2009

Data fi: 17/07/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Universitat·Ramon Llull. Claravall, 1*3. 08022 BARCELONA

Horaris/Preus: divendres de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h I 90 e

Matrícula anticipada. Abans del 14 de juny: 81 e.

E-mail: ue@url.edu
Web inscripcions: iErrorlMarcador no definido.

Observacions:
- Curs amb reconeixement d'interès sanitari per l'institut d'estudis

de la salut (Generalitat de Catalunya).
- La jornada abordarà el fenomen dels maltractaments en les relacions de parella. Els

objectiu consistiran en conèixer amb més profunditat conceptes i teories actuals,
incrementar la sensibilització, identificar les variables de risc i les conseqüències, i

facilitar eines per la intervenció psicològica i l'assistència. clínica en dones.

maltractades. A nivell de metodologia i desenvolupament de la jornada, s'intentarà

combinar les exposicions explicatives per part de la professora i la participació activa

del grup, ja que es pretén generar intercanvi i majors competències en aquest àmbit.
- Organitza: Universitat Ranion Llull.
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'ESpECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA; 'DANSA.'.:'
.. " "j:- 1��

.:. PROJECCIÓ 'SUZAKU "

DINS EL CICLE "EL CINE ASIÀTIC TÉ NOM DE
DONA II"
Data d'inici: 06/06/2009
Data fi: 06/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc': C�sa Àsia.,Av. Diagonal, 373. BARCELONA
Horaris!: 'clissabté'o les 19.30h
Web: www.casaasia.es y

,

,

Telèfon: 933 680 320

Observacions:
- Títol: Suzaku, de Naomi Kawase. 1997, Japón. Drama.
Sinopsi: La vida és dura a Nishiyorino-mura, un petit poble japonès afectat per la crisi

econòmica del 1971 i que va obligar a la majoria dels seus habitants a marxar a la ciutat.

Tozo Tahara decideix quedar-se per mantenir 'a la seva mare, esposa, nebot i filla.

Malgrat les dificultots no tardaran a presentar-se. Premio Golden Camara Mi llor '

Director en Festival de Cannes 1997.
- Organitza: Casa Àsia .

•:. TEATRE 'LA CASA DELS CORS TRENCATS', DE GEORGE BERNARD

SHAW, DIRIGIT PER JOSEP MARIA
Mestres

Data d' i,nici 07/05/2009
Data fi: 21/06/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Teatre Nacional de Catalunya - Sala Gran. PI. Arts,!. 08013 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres, dijous i divendres a les 20 h, dissabte a les 21:30 h

diumenge a les 18 h / 21 a 24 e. Entrada reduïda: 18 e

Web: www:tnc.cat

Observacions:
- La casa dels cors trencats és una de les grans obres de George Bernard Shaw.
Situada en una casa que funciona com a metàfora d'un vaixell i protagonitzada per
aristòcrates ridículs, pretendents excèntrics i dones iconoclastes que desafien la

hipocresia moral i les convencions socials de l' època, l'autor irlandès pinta un fresc

magnífic de relacions impossibles en un món a la deriva marcat pel conflicte bel-lie.
- Organitza: Teatre Nacional de Catalunya .

•:. INAUGURACIÓ DE LA 'XVII MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE
DONES DE BARCELONA'
Data d'inici 11/06/2009
Data fi: 11/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: PI Virreina (Gràcia) 08024 BARCELONA
Horaris: dijous a les 22:00 h

Web: http://mostra.dracmagic.cat
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E-mail: mostra@dracmogic.cat
Qbservacions: : :",1;)1 __ ..

- Projecció: 'Pandora'nin KutusU'y(Ul,caja de Pandora), Yesim Ustaoglu. 112min., VO sub.

castellà ", �J� ��'.'. ���,'

- Organitza: Drac Màgic.

: .t -{

- .:. PROJECCIONS CLÀSSIQUES, DINS LA - XVII

INTE'RNACIONAL DE FILMS DE DONES DE BARCELONA
Data d'inici 11/06/2009: !,

Data fi: 21/06/2009 " :

Entrada: Pagament
Lloc: Filmoteca de Catalunya. Av Sarrià, 33. 08029 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns, divendres, dissabte i diumenge a les 17:30 h i a les 19:30 h i a

les 22h 1 2.7 e r:

MOSTRA

Web: http://www.mostrafilmsdones.cat
E-mail: mostra@dracmagic.cat
Telèfon: 932 460 004

Observacions:
- La qualitat i la diversitat de les pel-Ilcules que us presentem a la programació
d'enguany evidencien el gran moment creatiu del cinema realitzat per dones tot i el

context global de crisi:
- A la secció Clàssiques les darreres produccions de tres directores indispensables en

les nostres programacions: Ulrike Ottinger, Naomi Kawase i Agnès Varda (o qui
dediquem un petit homenatge).

- 'Die Koreanische Hochzeitstruhe' (El bagul de núvia coreà: dium. 14 de juny,
19.30h- Filmoteca.
-' Nanayomachi' (Set nits): dill. 15 de juny, 22h - Filmoteca.
- 'Les plages d' Agnès': div. 12 de juny, 22h - Filmoteca.

- HOMENATGE A AGNÈS VARDA:
- 'Jane B. par Agnès V' (Jane B. per Agnès V): div. 19 de juny, 22h -

Filmoteca.
- 'Mur Murs': dill. 15 de juny, 19.30h - Filmoteca.
- 'La Pointe Courte': diss. 13 de juny, 17.30h - Filmoteca.

- Organitza: Drac Màgic .

•:. PROJECCIONS • EL SEXE DELS ÀNGELS' ,
DINS LA XVII MOSTRA

INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES DE BARCELONA
Data d'inici 11/06/2009
Data fi: 21/06/2009 .

Entrada: Pagament
Lloc: Filmoteca de Catalunya. Av. Sarrià, 33.08029 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres. dijous i divendres a les 19:30 h i a les 22:00 h 1 2.7 e

Web: http://www.mostrafilmsdones.cat
E-mail: mostra@dracmagic.cat

_

Telèfon: 932460004
Observacions:
- Programació:
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- 'Mèidchen in uniform' (Noies en uniforme): dime. I? de Juny, 22h - Filmoteca
- 'Just Me?': dijo 18 dejuny, 22h - Filmoteca
- 'Oh my God!': dijo 18 de juny, 22h ,-' Filmoteca

'" - 'Working On It': dij.18 de juny, 22h - Filmoteca .

. .:."Tu seras un home, ma filie': div.19 de juny, 19.30h - Filmoteca
- 'The Angelmaker's: div. 19 de juny, 19.30h - Filmoteca.

- Organitza: Drac Màgic.'

" It

f-T': :'
L ,� "" � t 'J" .

•:. RECITAL D'ART A DON-NA
Data d'inici: 11/06/2009
Data fi: 11/06/2009
Entrada: Lliure ... ,

Lloc: Don-na, Prisma CulturaLRbla Catalunya, 101 2n 2Q., 08008 BARCELONA
Horaris: dijous a les 17.30h
Web: http://www.don-na.coml
Telèfon: 932 151 szs
Observad ons:
- La Pepita Llunell és la professora d'un taller d'art que porta el seu nonio

Rapsoda i compositora, cpor+o els seus coneixements' i dots naturals a alumnes
interessats per les arts escèniques en les seves varietats.

Ens oferiran un recital de diferents gèneres i instruments.

Intervindran:
Maria Dolors Bastida - 'Rapsoda
Isabel Gorina - Poesia i dansa
Maria Rosa Murcia - Poesia i cant

\

Rosa Maria Tomas Acordió
Eduardo Tizzano - Guitarra

- ,?rganitza: Don-na, Prisma Cultural.

.:. PROJECCIONS "ESPECIAL ANGELA RICCI LUCCHI I YERVANT
GIANIKIAN. EL DOCUMENTAL I EL TREBALL D IARXIU I MONOGRÀFIC
MARIE MENKEN I

" DINS LA XVII MOSTRA INTERNACIONAL DE
FILMS DE DONES DE BARCELONA
Data d'inici 11/06/2009
Data fi: 21/06/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Filmoteca de Catalunya. Av Sarrià, 33. 08029 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts, dimecres i divendres a les 19:30 h i a les20h 1 2.7 e

Web: http://www.mostrafilmsdones.cat
E-mail: mostra@dracmagic.cat
Telèfon: 93-2460004
Observadons:
- Programació:

- 'Archivi italiani (n.1)' II fiore delia razza: div. 12 dejuny - 20h - Filmoteca
-'Ghiro Ghiro Tondo': div. 12 - 20h - Filmoteca
- 'Notes on Marie Menken' (Notes sobre Marie Menken): dim. 16, 17.30h.
Filmoteca.
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- Programa Marie Menken: . '.' .J
. �., eÒ, ti.

- 'Glimpse of the Garden': dime. 17i 19.30h - Filmoteca' .,:¡

- 'Arabesque for Kenneth Anger': dime. 17, 19.30h - Filmoteca
- 'Go! Go! Go!': dime. 17, 19.30h - Filmoteca

" -·'Moonplay' (Joc de lluna): dime.17, 19.30h,- Filmoteca .' 'I .. ·t

. '-"'Andy Warhol': dime.17 de juny, 19.30h - Filmoteca
- 'Mood .Mondrian'j(Atmosfera Mondrian: dime.. 19.30h - Filmoteca
- 'Sidewalks/Wrestling/Notebook': dime. 17, 19.30h - Filmoteca
- 'Excursion': dime. -17 de juny, t9.30h � Filmotecc.

- Organitza: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de:Mitjans Audiovisuals
! j

,

,

' � . i ', �' : '._ ti,'

.

',-

.:. PROJECCIONS 'PANORAMA DOCUMENTALS' DINS LA XVII MOSTRA
. INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES
de Barcelona
Data d'inici 11/06/2009
Data fi: 21/06/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Filmoteca de Catalunya. Av. Sarrià, 33. 08029 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns, dimecres, dijous, divendres i dissabtes a; les 17:30 h i a les

19:00 h i a les 19:30 h / 2.7 e a la Filmoteca. (Les projeccions i actes l'Espai Francesca
Bonnemaison són gratuïtes).
Web: http://www.,mostrafilmsdones.cat
E-mail: mostra@dracmagic.cat
Telèfon: 932 460 004

Observacions:
- Programació:

- 'Plan Rosebud 2': div. 12 de juny - 17,30h - Filmoteca
- 'Examined life': diss. 13· de juny, 19.30h i i. diss. 20 de juny, 17,30h -

Filmotèca
- 'Rough Cut' (Tall en sec): dill. 15 de juny, 17,30h - Filmoteca i diss. 13 de

juny, 19h - CCCB.
- 'Made in LA.': dill. 15 de juny, 17.30h - Filmoteca i diu. 21 de juny, 21.30h -

Espai Bonnemaison. Cloenda. Cinema a I'aire lliure.
- 'Nedar': dim. dia 16 - 22h - Filmoteca
- 'Plan Rosebud' : dim. 16 de juny - 19h - Espai Bonnemaison
- 'A Horse is Not a Metaphor' (Un cavall no és una metáfora): div. 19 de juny,
19h -E. Bonnemaison
- 'Arròs amb llet': dime. 17 de juny, 17.30h - Filmoteca
- 'De monstruos y faldas': dij. 18 de juny, 17.30h - Filmoteca
- 'Louis Bourgeois: The Spider, the Mistress and the Tangerine': dijo 18 de

juny, 19.30h - Filmoteca
- 'Tapólogo': dijo 18 de juny, 19h - Espai Bonnemoison. Aquest documental es
projecta conjuntament amb la Mostra de films 'Salut per al desenvolupament'.
- 'AI mós alió': div. 19 de juny, 19h - Espai Bonnemaison
- 'Siete instantes': diss. 20 de' juny, 19.30h - Filmoteca.

- prganitza: Drac Màgic.
.

- Col-loborc: Espai Francesca Bonnemaison.
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·:. PROJECCIONS·, 'PANORAMA FICCIONS' , DINS LA XVII MOSTRA
INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES DE BARCELONA
Data d'inici 11/06/2009 ':,.: ¡; U' ;.

Data fi: 21/06/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Filmoteca de Catalunya. Av. Sarrià, 33. 08029 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a dissabtes a les 17:30 h i a les 19:30 h i a les 21:30 h i a les
22 h / 2.7 e a la Filmoteca. (Les projeccions i actes al CCCB, Espai F. Bonnemcison:
Centre de Cultura de Dones i Casa Àsia són gratuïtes.
Web: http://www.mostrafilmsdones.cat
E-.mail: mostra@dracmagic.cat
Telèfon: 932460004
Observacions:
- Autoretrats, reivindicacions i reflexions d'una gran qualitat visual en la
selecció de films de les seccions de Panorama ficcions i Panorama documental:

- 'Pandora'nin kutusu' (La caja de Pandora): dij.11 de juny, 22h - PI. de la Virreina

(Gràcia). Inauguració, cinema a l'aire lliure. Gratuïta.
- 'Les bureaux de Dieu': diss. 13 - 22h - Filmoteca i dill. 15 - 21,30 h a l'Espai
Bonnemaison.
- 'La cámara oscura': dium. 14 - 22 h - Filmoteca
- 'Home': diss. 20 de juny, 22h - Filmoteca.

_- Organitza: Drac Màgic .

•:. ESTRENA DE TEATRE 'VIAJA CON NOSOTRAS' A CÀRREC DE 'DONES
EN FORMA TEATRE'

I

Data d'inici: 11/06/2009
Data fi: 11/06/2009

Entrada: Lliure

Lloc: Centre Cívic Torre L1obeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18h

E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
. Telèfon: 93 358 56 14

Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma .

•:. PROJECCIONS 'SUBTRAMES. PEDAGOGIES RADICALS, POLÍTIQUES l
NARRATIVES DE GÈNERE' , DINS LA XVII MOSTRA INTERNACIONAL
DE FILMS DE DONES DE BARCELONA
Data d'inici 11/06/2009
Data fi: 21/06/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Filmoteca de Catalunya. Av. Sarrià, 33. 08029 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts i divendres a les 17:00 h i a les 19:30 h / 2.7 e

Web: http://www.mostrafilmsd�>nes.cat
E-mail: mostra@dracmagic.cat
Telèfon: 932 460 004

Observacions:
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- Virgínia Villaplana i Montse Romaní són les coordinadores d'aquesta secció. ' d"

- Programació: ",r (j ':'_, ,'r ' i

'n-if" ',¥\'6n rcchêchont. Danièle Huillet i Jean-Marie Strau': dim. 16 de juny, 19.30h -

: ,fi lmotecc
- 'La intención'd(Adolestencia) Marta, de Gonzalo i Publio Pérez Prieto: dim. 16 de

, juny, 19.30h =Filmotecc
, <,

- 'J'ourncln? l,.. An Artist's Impression.Hito Steyerl': dim. 16 de juny, 19.30h -

Filmoteca
- 'Rana'. Petra Bauer: dim. 16 de¡_juñy� 49.30h - Filmoteca-' _:.¡ ;1',', i t ,

- 'Brecht die Macht der Manipulateure'- (A trencar' el poder 'dels manipuladors).
Ji, .Helke Sander: div. 19 de juny, 17.30h - Filmoteca

- 'La intención' (Adultos). Marta de Gonzalo i Publio Pérez Prieto: div. 19 de juny,
17.30h - Filmoteca
- 'Scuola senza fine'::: Adriana Monti: div. 19 de juny, 17.30h - Filmoteca
- 'Stadt Chronik' (Cròniques a lc=ciutct). Marisa Maza: div. 19 de juny, 17.30h.

Filmoteca.
- Organitza: Drac Màgic .

•:� TEATRE: 'LA DESPEDIDA', A CÀRREC DE DONES DE PORTA TEATRE
Data d'inici: 13/06/2009
Data fi: 13/06/2009 : ';

Entrada: Lliure

Lloc: Centre Cívic Torre l.lobetc. C Santa Fe, 2-LB. 0803'1 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 19h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 358 56 14

Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma .

•:. PROJECCIÓ 'FOREVER THE MOMENr, DINS EL CICLE "EL CINE
ASIÀTIC TÉ NOM DE DONA II"
Data d'inici: 13/06/2009
Data fi: 13/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Casa Àsia Av Diagonal 371*373 bxs. 08008 BARCELONA

Horaris/Preus: dissabte a les 19.30h
Web: www.casaasia.es

Telèfon: 933 680 320

Observacions:
,

- Títol: 'Forever the moment', de Im soon-rye. 2008, Corea del Sud. Drama esportiu.
VOSEo
- Sinopsi: L'any 2004 l'equip nacional sud-coreà de handbol femení prepara la seva

participació als Jocs Olímpics d' Atenes. El relleu generacional inacabat sembra dubtes

en un equip acostumat a penjar-se medalles en el darrers campionats. Les difícils
relacions entre les jugadores veteranes i les joves promeses enterboleixen l'ambient.
- Millor actriu de reparti'ment Asian Film Awards 2008.

- Organitza: Casa Àsia.
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·:. ACTIVITATS 'PARAL·LEl.lESf�'·[)INS LA XVII MOST�A INTERNACIONAL
DE ·FILMS DE DONES DE BARCELONA
bctc d'inici 13/06/2009'
Data fi: 17106/2009
Entrada: Pagament ,

i l', .'
. ¡'T¡. : t , ',:' .

.

Lloc: Filmoteca de Catalunya� Av Sarrià, 33.08029 BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts, dimecres i dissabte a les 12h i e-les 19h i él les 01h i a les 119:30
h 1 2.7 (activitats fora de la Filmoteca gratuïtes).
Web: http://www�m6st'rafilmsdònes.cat :

E-mail: mostra@dracmagic.cat \ � i:. ':"i.1 � ,

Telèfon:' 932 460 004

Observacions:
- Diss. 13 de juny a les 12h :'Arxius. No existeix la nostàlgia. Existeix el present'.

Lliçó de cinema impcr+idc per Angela Ricci l.ucchi i Yervant Gianikian. CCCB

(Montalegre, 5).
- Diss. 13 de juny a les 19h 'El cos imposat: reflexió sobre les dones a l'Iran'.

Debet amb Firouzeh Khosrovani, directora iraniana i Shahram Kholdi, doctorant en

Estudis sobre el Pròxim Orient a la Universitat de Manchester.
- Mod�ra: Rosa Maria CalM, periodista. Pr-esidente del. Centre Internacional de

Premsa de Barcelona.
- Projecció del curt documental 'Rough Cut' (Iran, 2007, �22'), Firouzeh

Khosrovani. CCCB (Montalegre, 5). Dins el cicle "Fora de Programa".
- Dim. 16 de juny a les Ih: 'Les dones en el cinema iranià'. Conferència a càrrec de

la 'direct·ora iraniana Firouzeh Khosrovani. S'iHustrarà amb seqüències de films

representatius. Casa Àsia, av. Diagonal, 373 ..
- Dime. 17 de juny a les 19:30h'. Sobre el cinema experimental'. Presentació a

càrrec de Nicole Brenez. A continuació es projectarà una selecció de curts de Marie

Menken. Filmoteca de Catalunya (�v. De Sarrià, ,33).
- Nicole Brenez és Maitre de Conferénces en Études cinématographiques a la

Universitat Paris i catedràtica de Lettres Modernes. És responsable dels programes
sobre les avantguardes a la Cinémathèque francesa des de 1996.

- Organitza: Drac Màgic.
- Col·labora: Casa Àsia i Centre de Cultura Contemporània de Barcelona .

•:. PROJECCIONS DE CURTMETRATGES 'CURTS EN FEMENÍ' , D�NS LA
XVII MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS 'DE DONES DE BARCELONA
Data d'inici 17106/2009
Data fi: 18/06/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Filmoteca de Catalunya. Av Sarrià,' 33.08029 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres i dijous a les 17:30 h 1 2.7 e

Web: http://cortosenfemenino.net 1 http://www.mostrafilmsdones.cat
Telèfon: 932460004
Observacions:
- Programa de curtmetratges de realitzadores de l'Estat espanyol elaborat per
TRAMA, - Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia realizado

por mujeres:
- Programació:
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- 'Dolores'. Manuela Moreno: dime. 17 de juny, 17.30h ... Filmoteca
- 'a M con la A'. Rosario Fuentenebro: dime: 17 de juny, 17.30h - Filmoteca
- 'Miente'. Isabel de Ocampo: dime. 17 de juny, 17.30h - Filmotecc
- 'Mi querida abuela'. Marta Abad Blay: dime. 17 de juny, 17.30h - Filmoteca
- 'Mofetas'. Inés Enciso: dime. 17 de juny, 17.30h - Filmoteca
.- !EI pa'ladio'a(d� [uno'. Ione Hernández: dime. 17 de juny, 17.30h - Filmoteca
- 'A las-once' .. Antonia San Juan: dijo 18 de juny, 17.30h - Filmoteca
- 'La espinita'. Tonia Arriaga: dijo 18 de juny, 17.30h - Filmoteca
- 'Rascal's Street'. María Monescillo: dijo 18 de juny, 17.30h ... Filmoteca
- 'Turismo'. Mercè Sampietro: dijo 18 de juny, 17.30h - Filmoteca

- Organitza: Drac Màgic .

•:. SANT JOAN A DON-NA: REPRESENTACIÓ TEATRAL 'PARLAR.
XERRAR ... , ENRAONAR'
Datà d'inici: 18/06/2009
Data fi: 18/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dijous a les 17.30h
Web: http://www.don-na.com/
Telèfon: 932 151 373

Observacions:
- Escrita pel també director Josep Casalí, vol ser una reflexió sobre la

comunicació, sobre l'art de la conversa i, naturalment, sobre saber escoltar.
Les sis dones protagoni'stes de la faula, poden ser bruixes o fades, però totes clamen

per una entesa generacional, tot invocant la força de l'amor, de l'amistat i de l'enyorada
entesa familiar.
- Act r i u s: Teresa Alegret - Carme Casalí - Mercè Ibáñez. Anna Maria Martí - Anna

Maria Solans - Maria Eugènia Casanova.
- CoHaboració:Anna Roldan Martin
- Cançó:"Parole, Parole" Nina
- Text, Muntatge i Direcció: Josep CasalL
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.

.:. PROJECCIONS SER REALITZADES EN UN PLA-SEQÜÈNCIA D'UN
MINUT DE DURADA l CENYIDES A U MATEIX TEMA 'EL VIDEO DEL
MINUT: UN ESPAI PROPI'

, DINS LA XVII MOSTRA INTERNACIONAL'
DE FILMS DE DONES DE BARCELONA
Data d'inici 18/06/2009
Data fi: 18/06/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Filmoteca de Catalunya. Av. Sarrià, 33. 08029 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 17:30 h / 2.7 e

Web: http://www.mostrafilmsdones.cat
Telèfon: 932 460004

Observacions:
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- Iniciativa creada el1997 per Drac Màgic - Mostra Internacional de Films de Dones de

Barcelona, i que ara és proposa des-de TRAMA (Coordinadora de muestras y festivales
de cine, vídeo y multimedia realizado por-mujeres).
- Amb aquesta proposta es convida totes les dones' a expressar les seves experiències a

través de les imatges, que haur�n de ser realitzades en'un pla-seqüència d'un minut de

durada i cenyides a un mateix tema.
- El Festival International de Films de Femmes de Crétèil (París) col·labora des de l'any
2002 en aquest projecte.
- Tema de lc 13Q convocatòria 2008: 'Els interrogants'. t . "

- La projecció-dels treballs seleccionats serà dijous 18 de junyo les '17.30 h. a la
Filmoteca de Catalunya, Av. Sarrià': 33, Barcelona. Amb la presència de directores.
- Participants: Antonia Gonzalez. Ana Maria Álvarez Pascual. Leticia Galeano; Amparo
Bella. Aurora López. Norma Pinto. Dolors Portillo. Laura Díaz Gorda. Aida González

Pujol. Montse Novell Envech. Cristina Puchol i Sanchez. Irene Franco. Pili Ramírez

Inglés. Alba Hernández i companyes del GAM. Itziar Castro. Karel Mer)a. Encarna

Martínez. Sonja De Graaf.
- Organitza: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mit�ans Audiovisuals

.:. PROJECCIÓ 'LOVE CONQUERS ALL', DINS EL CICLE "EL CINE ASIÀTIC
TÉ NOM DE 'DONA Ir
Data d' inici: 20/06/2009
Data fi: 20/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Casa Àsia Av. Diagonal 371*373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 19.30h.
Web: www.casaasia.es

Telèfon: 933 680 320

Observacions:
- Títol: Love conquers all, de Tan Chui Mui. 2006, Malàisia. Drama. VaSE.
- Sinopsi: Ah Peng és una jove malàia qpe viatja de Penang a la capital, Kuala Lumpur.
Allà s'instal·la amb la seva tieta, que l'acull com un membre més de la família. A casa,

comparteix habitació amb la seva cosina Mei, amb la que establirà un vincle quasi
fraternal. Totes dues lluitaran amb les seves històries d'amor. Mei manté una relació

per, correspondència i Ah Peng truca per telèfon puntualment als seu xicot de Penang.
'

La jove nouvinguda a la gran ciutat aviat s'anirà trobant situacions pròpiament urbanes,
entre elles, la trobada amb John, que apareixerà per aportar un gir a la vida d'Ah Pengo
Secció Seven Chances Festival Internacional de Cinema de Sitges 2007.

- Organitza: Casa Àsia .

•:. CLOENDA DE LA IXVII MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE
DONES DE BARCELONA I

Data d'inici 21/06/2009
Data fi: 21/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Atenció: AI pati de l'Espai Francesca Bonnemaison

Horaris: diumenge a les 21:30 h

Web: http://mostra.dracmagic.cat
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Observacions: , e

-,!Projecció: 'Made in L.A.' (Fet a L.A.) Almudena Carracedo 70min., va subtitulada_
ccsteilài anglès
- Organitza: Drac Màgi.c

.:. PROJECCIÓ DE PEL· LÍCULES DINS EL PRIMER FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINEMA TRANS-INTERSEX DE BARCELONA
Data d'inici 23/06/2009
Data fi: 26/06/2009
Entrada:' Lliure

.

Lloc: Cinemes'Casablanca Kaplan. Pg Gràcia, 115 Baixos. 08008 BARCELONA

Horaris/Preus: De dimarts a divendres de 20 a 00:00 h

to I

E-mail: festivalcinetransbcn@gmail.co�
Web: www.mostrans.wordpress.com
Observacions:
- La festa de clausura del Festival serà el mateix divendres 26 de junyo CSO LA

ASTILLA (Av Vilafranca, 22. <M> L1 La Torrassa), de OOh a 06h amb les actuacions de

Sir' La Muse des de Seattle, Antiherois i DjNeopinchadiscos amb Vj.G.
- Organitza: Xarxa d' Acció Trons i Intersex de Barcelona .

•

•:. VÍDEO FÒRUM. DOCUMENTALS' ...I MOLTES ALTRES DONESI r IIG

PERSONA, FEMENÍ, PLURAL'
Data d'inici 25/06/2009
Data fi: 25/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 19h / La Cuina (Vestíbul Edifici Bonnemaison).
Web: http://www:bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218

Observacions:
'- La programació de vídeo fòrums utilitza els documentals que hem realitzat al Taller
de Documental Creatiu, impartit per Belkis Vega, com a excusa per a debatre

temàtiques contemporànies.
- TEMA: El feminisme al segle xxi, un diàleg inter-generacional.
- Documentals:
-.

'

... 1 Moltes Altres Dones' de Sonia Trigo, Andrea Corachán, Nahxeli Beas, Maria

Romero, Marta Muñoz i Begoña Montalbán. Sinopsi: Recuperació de l'experiència del

Bar-Biblioteca "Lo 501" i la seva trascendència en la lluita de les dones a la ciutat de

Barcelona. Obert al 1977, el Bar-Biblioteca s'ubicava al "barri Xino" i va ser el primer
bar feminista de l'Estat.
- 'lQ Persona, Femení, Plural' de Bo, María Moreno,Maite Zabalza i Nuria Cornet.

Sinopsi: Moltes i molts joves pensen que avui dia el feminisme ja no té sentit. Aquest
documental intenta mostrar a través de la relació entre mares i filles els problemes de
les joves i la seva manera d'entendre'ls, assumir-los i

afrontar-los.
- Convidades:

- Realitzadores dels documentals.
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- Marta Selva, presidenta de l'Institut Català de les Dones.
- Mari Chordá, fundadora del Bar-Biblioteca. "Lc SaJII ..
- Col·lectiu "Les Revoltoses".

- Organilza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison

.:. PROJECcrÓ, DE DOCUMENTALS, _LECTVRES DRAMATITZADES r ·JOCS:
'SALÓ UTER�RI, ENTORN A LADIES ALMANACH',
Data. d'inici 26/06/2009;
Data fi: 26/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris': divendres a les 19:00 h. Sala Rosa Vallespí (3Q planta).
Web: http://www�bonnemaison...:ccd.or9
Telèfon: 932 684 218

.

Observacions:
- Coincidint amb la recent publicació de El Almanaque de las mujeres de Djuna Bornes

(Egales 2009) proposem fer una r-eerecció del saló litèrari de Natilie C. Barney.
La casualitat (si és que existeix) ens ha donat la oportunitat de convidar Michèle

Causse, traductora del lhbr-eul francès i autora de l'entrevista a Djuna Bornes que

apareix publicada en aquesta dcrr-erc edició.
•

- La sala es decorarà reproduint el saló literari, amb taules i cadires. Una mestra de

cerimònies conduirà el saló i donarà pas a les participants. Hi haurà tres parts:
- Projecció del documental 'Paris was a woman' de Greta Schiller.
- Lectures dramatitzades i jocs. Encontre amb Michèle Causse

.

- Es serviran begudes i pica-pica que inclou els famosos sandwiches de cogombre que es

servien al saló de Natalie Barney.
- Hi haurà també exposició i venda de llibres sobre el tema, a éàrrec de la Llibreria

. Cómplices (editores deillibre protagonista i de Idi lio Sáfico de Liane de Pougy).
- Ponent: Michéle Causse, escriptora i traductora de 'Ladies Almanach' al francés i

autora de 'Encontre amb Djuna Bornes' .

.

- Loredana ,Cozzi r escenografia.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, Centre Dona

Literatura .

•:. PROJECCIÓ 'ORDINARY HEROES', DINS EL CICLE "EL CINE ASIÀTIC
TÉ NOM DE DONA II"

. Data d'inici: 27/06/2009
Data fi:' 27/06/2009
Entrada: Lliure

Lloc: Casa Àsia Av. Diagonal 371*373 bxs. 08008 BARCELONA '

Horaris/Preus: dissabte a les 19.30h '?' .

Web: www.casaasia.es
Telèfon: 933 680 320

Observacions:
- Títol: Ordinary Heroes, de Ann Hui. 1998, Hong Kong. Drama. VOSEo
- Sinopsi: Una de las cintes més premiades de, lc realitzadora Ann Hui, integrant de la
Nova Onc,·,1'1 del cinema de Hong kong. Basada en fets reals, el film segueix un sacerdot
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al llarg del moviment-cctivisto polític a la Xina-Hong Kong durant els anys setanta i

vuitanta. Millor peHícula 'als Hong Kong Film Awards 199B.
- Organitza: Casa Àsia .

•:. CONFERÈNCIA l ESPECTACLE 'GENS, HORMONES I ESTILS DE VIDA

AL CÀNCER DE MAMA'
"

DINS EL- 'IV WHÓRKSHOP DEL LABORATORIO

MEDITERRANEO DI MITO TEATRO DEL PROGETTO AMAZZONE'
Data d'inici 29/06/2009
Data fi: 29/06/2009

'

¡í

Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. OB003 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 20h. La Sala (Vestíbul Edifici Bonnemcison).
Web: http://www.bonnemaison-ccd.'org
Telèfon: 932 684 218

Observacions:
- Exposició sobre els aspectes genètics de les causes de càncer i les problemàtiques
mèdiques i ètiques que aquests comporten, tant en la prevenció com en les decisions

personals de les afectades.
- Miguel Beato, Director del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona.
- Debat obert.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, Projecte de Recerca

del SPGC "Lc recepció del teatre àtic: construcció d'una imatge i usos literaris" i UB.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison

.:. CONFERÈNCIES r ESPECTACLES 'PROGETTO AMAZZONE: EL COS

ENTRE ESCENA I MEDICINA' ,
DINS EL 'IV WH�RKSHOP DEL

LABORATORIO MEDITERRANEO DI MITO TEATRO DEL PROGETTO
AMAZZONE'
Data d'inici 29/06/2009
Data fi: 29/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. OB003 BARCELONA,
Horaris: dilluns a les 19:00 hLa Sala '(Vestíbul Edifici Bonnemaison).
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218

Observacions:
- El Laboratorio està integrat per professionals de les arts escèniques i

especialistes en dramatúrgia antiga de diversos països. Punt de partença de les seves

reflexions són els mites, assumits com a herència cultural 'col·lectiva, i el teatre,
considerat com un mitjà de comunicació i d'intervenció en la societat.
- Progetto cmczzone: el cos entre esceno i medicina.
-Presentccié a càrrec d' Eulàlia Vintró, catedràtica de Filologia grega i

especialista en medicina antiga.
- Davant de l'experiència traumàtica del càncer de pit, el Progetto Amazzone

explora les relacions entre la malaltia i el cos femení, no exclusivament des de la

perspectiva de lo Medicina, sinó en el marc més ampli de les condicions de vida

col·lectives (les icones als media, la problemàtica laboral, el canvi climàtic, etc.).
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Antropoloqio i història, ciència, ètica i expressió artística són instruments de la

recerca i de l'activitat que desenvolupa aquest grup, que.s'ha convertit en un referent
inrernacionc! d'integració de medicina i cultura.
- Hi pcr+ícipen>
- Anna Barberà, Periodista, directora de I'Associazione Arlenika onlus i del

Progetto Amazzone.
- Lina Prosa, Dramaturga, directora del Progetto Amazzone i del Teatro Studio
A tricce/Non. . . .

- Adele Traina, Biòloga, responsable del Registro Tumori di Palermo e Provincia.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemalson, Projecte de Recerca

del, SPGC "Lo recepció del teatre àtic: construcció d'una imatge i usos literaris" i UB .

•:. CONFERÈNCIA r ESPECTACLE .'IFIGENIA: UNA DONNA IN CAMBIO

DEL VENTO' DINS EL 'IV WHORKSHOP DEL LABORATORIO

MEDITERRANEO DI MITO TEATRO DEL PROGETTO AMAZZONE'
Data di inici 30106/2009
Data fi:. 30106/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 0800.3 BARCELONA

Horaris/Preus: dimarts a les 19:00 h. La Sala (Vestíbul Edifici Bonnemaison).
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org

I

Telèfon: 932 684 218

Observccions:
- Presentació a càrrec de Carme Alemany, presidenta del Centre de Cultura de Dones

Francesca Bonnemaison.
- Quatre espectacles breus, fruit de I� reflexions sobre el mite d'Ifigènia, amb

diverses propostes dramatúrgiques indicatives de la dimensió que pot adquirir aquest
mite en el món contemporani.
- Obres i participants:

- DANSA. Le lit de Mars. Iphiqènie ou Ie faux sacrifice. Anne Marie Chovelon,
coreografia i interpretació. Sylvie Gerbault, directora del Centre d'Art

ContempQr:-ain 3 bisf, Aix, Provença.
- PROJECCIÓ. Notte trasfigurata. Registre performatiu. Alessandra Rey, artista
performer i directora artística.
- Producció Site Transitoire i Teatro, Valdoca (Siena).
- TEATRE: - Reste le vent. Pascale Henry (Grenoble), direcció
Companyia Les voisins du dessous.
- INSTAL'LACIÓ VOCAL. Esecuzione 1 Ifigenia. Miriam Pelma, cantant. Lino

Prosa, dramaturga (Palermo).
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, Projecte de Recerca

del SPGC "Lc recepció del teatre àtic: construcció d'una imatge i usos literaris" i UB.
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EXPOSICIONS

.:. EXPOSICIÓ 'REINES � L'OMBRA. LA VIDA DE LA DONA HAmANA'

Data d'inici 19/05/2009·
Data fi: 08/06/2009
Entrada: Lliure

Lloc: Centre Cívic Sarrià. C Eduardo Conde, 22*42 bxs. 08034 BARCELONA

Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09 a 21:30 h, dissabtes de 10 a 21:30h

E-mail: ccsarria@gsl.cat
Telèfon: 932 562 724

. Observccions:
- Inauguració: 19 de maig a les 19 hores
- Organitza: DIGITE, ONG de cooperació amb Haití i Dones Fem .

•:. MOSTRA. TREBALLS'DE L'ALUMNAT DE L'ESCOLA DE LA DONA
Data d' ínici 01106/2009
Data fi: 16/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10 a 20 h. Vestíbul. Confirmeu horaris d' obertura de

l'Espai.
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison/
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon: 932 667 360

Observacions:
- Com cada any, la Mostra de treballs de l'alumnat de l'Escola de la Dona ens sorprèn
amb treballs de gran qualitat i professionalitat. Aquest any, a més, coincidirà amb la

Fira al carrer de Sant Pere més baix els dies 10 i 11 de juny, on es podran adquirir
algunes peces artesanals realitzades pel mateix alumnat.
- Organitza: Àrea Igualtat i Ciutadania. Escola de la Dona .

•:. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA AL CIRD 'CLAUS DE DONES' D'ANNA

TURBAU
Data d' inici:03/06/2009

Data fi: 15/07/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Lloc: CIRD - Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones. C

Camèlies, 36-38 bxs. 08024 BARCELONA

Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 9 a 14 i de dilluns a dijous de 16 a 19h
E-mail: cird@bcn.cat
Web: www.donesdenllac.org
Web: www.violenciaimmobiliaria.org
Telèfon: 93 285 03 57

Observacions:
- Inauguració dijous 18 de junyo les 19h, amb la xerrada "mobbing immobilicri''. .. una

altre formà de violència contra les dones".
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- -

� La xacra del mobbing immobiliari a la nostra ciutat, resultat de l'especulació, i el

paper del moviment veïncl.,
Us convidem a venir i veure les fotos realitzades per la nostra companya Anna Turbau,
fotos de dones, en majoria dones grans, de diferents barris de Barcelona, .que lluiten

_\,{ B" �
_
;', .

�

per les seves cases, amb tot el que això significa simbòlicament i en'-Ia'�sèvèi vida

q�ofi��an�.,. ,'·i. - .. '

.

In+�r�indran)Mon+se'rrat VerdEmy i Sylviane Dahan, en nom de l'associació d'afectades,
, de b��es 'd;Enllaç i del moviment veinal de Barcelona, respectivament.

- OrgQnitza: CIRD - Centre -Muniç!pàl d' ¡�formaciç i Recursos per a les Dones.
.

. ;.
:' ':'·-sr1��.I.. J, ... ,,(,(.I,�;�; 1 �,

•

•:. VISITA A L'EXPOSICIÓ 'PRINCESES DE TERRES LLUNYANES'
Data d'inici: 17/06/2009
Data fi: 1'�/06/2009
Entrada: Lliure

Lloc: Museu d'Història de Catalunya. PI. Pau Vila, 3.08039 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 12h

Web: http://www.don-na.com/
Observacions:
- El Museu d'Història de Catalunya acull una exposició dedicada a personatges de gran
transcendència en la seva epoca.
Entre les dames hi trobarem Constança d'Aragó, filla del rei Alfons el Cast i. sens

dubte, una de les catalanes que més poder ha tingut a la història.

Violant d'Hongria, esposa de Jaume I, Beatriu d'Aragó o Maria d'Habsburg, entre

altres. Una perla de l'exposició és una petita' pintura del rei Jaume I, conservada a

Montpeller i realitzada en vida del Conqueridor.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.

.:. EXPOSICIÓ 'LA MÀGIA DEL COLOR', AQUARELES DE CARMEN NIETO
Data d'inici 18/06/2009
Data fi: 03/07/2009
Entrada: Lliure

-

Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural Pere Pruna. C Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 22:00 h

'Web: www�espaiperepruna.or9
Observacions:

:' - El senzill i el sublim està en els colors captats en la naturalesa i en el nostre entorn

més quotidià. Del .traç que s'inicia sobre el blanc gebra sorgeix el do creatiu i el

transforma en formes i llum.
� Olis de Ma José Blanco L'ull és l'escletxa que connecta el món amb l'ànima, i el color un

element que modela el nostre sentiment. La- pintura és una poesia sense llum que no

requereix ser declamada per poder ser viscuda com una experiència emotiva i única.
- Organitza: Centre Cultural Pere Pruna
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ALTRES ACTES

\

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

DONES ENTRE 50-64 ANYS
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29. 08003 BARCELONA
Tel.: 93 248 30 78

Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar. Les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l'Hospital de l'Esperança.
Les d' Horta-Guinardó a I' Hospital de la Vall 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 dirigida la campanya, s' han de posar en contacte amb l' hospital que els

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

•:. RUTA GUIADA 'CIUTADANES. RUTA DE LES DONES' ORGANITZADA
PER L'INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ l LA QUALITAT DE

VIDA
Data d'inici 01/12/2007
Data fi: 30/12/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Centre del Modernisme - PI. Catalunya, 17 sot. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes a les 11 h i 1l.30h / 3 e.

Menors de 6 anys: gratuït: Itinerari 'Dones de la Barcelona romana i medieval'.
- Visites concertades per a grups de màxim 15: Tel. 933 177 652 Centre del
Modernisme - PI. Catalunya.
Observacions:
- La ruta guiada, organitzada per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida, consta de dos itineraris: el de les dones a la Barcelona romana i medieval (Ciutat
Vella) i el de les dones a I' era obrera i industrial (Raval).
- Aquesta ruta guiada s'ha complementat amb la publicació del llibre "Ciutadanes. Ruta
de les dones. Barcelona. L'Hospitalet. Sant Adriè", de I' escriptora Isabel-Clara Simó,
que conté un total de sis itineraris per Barcelona, l'Hospitalet i Sant Adrià. 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'
Durada: tot l'any
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio gràcia al 1Q7.7 de la FM

. Horaris: tots els dimarts de í8.10 a 19 h
Observaci ons:
- Un programa per a les dónes fet, per dónes.
- Objectius: ¡! ¡ .;, �... '.

- Informar sobre esdeveniments, temes i qüestions d' intèrès p,er ci les. dones.
,':- Difusió d'actes o agendes de les cssociccions de dones i dels ceres més

importants relctius a les dónes.
-

'- Co�t'inucir amb la tasca d'interconnectar les associacions de dones del districte,
fer Xarxa i afavorir la relació entre entitats.

- Fer por+icipor- i donar veu a entitats i associacions a tots els sectors del barri en

la problemàtica de la dona.
- Aprofundir en I' 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 .

•:. VISITA A LA TORRE AGBAR AMB DON-NA
Data d'inici: 10/06/2009
Data fi: 10/06/2009

Entrada: Lliure
Lloc:

.

Torre Agbar. Av Diagonal, 209*211. 08018BARCELONA
Horaris: dimecres a les llh

E-mail: info@don-na.com
Web: http://www.don-na.com/
Observccions:
- La visita a la Torre Agbar era tan esperada que hem tingut d'organitzar una segona
visita.

- Organitza: Don-na Prisma Cultural.

.:. VISITA L'AUDITORI, MUSEU'DE LA MÚSICA l EXPOSICIÓ DE ISAAC

ALBÉNIZ
Data d'inici 15/06/2009
Data fi: 15/06/2009
Entrada: Lliure

Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020

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

Telèfon: 636 74 14 16 Y 93 308 40 66

E-mail: iError!Marcador no definido.
Observacions:
- El punt de trobada serà a la porta del Centre Cívic de Sant Martí a las 16h.
- Organitza: Asocíación de ayuda a la mujer, La Pizarra de- Raimunda.
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.:. VERMUT DE PRESENTACIÓ AL BARRI ... RIPOLL 25 JA ESTÀ AQUÍ'
Data d'inici: 20/06/2009

Data fi: 20/06/2009

Entrada: Lliure
Lloc: Plaça Isidre Nonell. BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 12h del migdia'
Web: www.caladona.org
Telèfon: 934 127 161

Observacions:
- Ara que ja s' han iniciat les obres a Ripoll 25 no volem deixar passar I' oportunitat de
celebrar-ho amb les dones de la casa, les amigues i les noves veïnes del barri de Ciutat

Vella. Volem presentar al barrila nova Ca la Dona, visibilitzar-nos, saludar les entitats

amigues i passar una molt bona estona: hi haurà música, jocs, vermut, presentarem el

proper número de la revista i podrem mirar els plànols de la nova casa i alguna sorpresa
més.

- Organitza: Ca la Dona .

•:. SORTIDA BERENAR INAUGURACIÓ DE LA NOVA CAFETERIA DE LA
IAIA 'NITA. ACOMIADAMENT I DESCANS FINS DESPRÉS DE L'ESTIU
Data d'inici 29/06/2009

Data fi: 29/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020

BARCELONA

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

Telèfon: 636 74 14 16 Y 93 30840 66

E-mail: lapizarra@telefonica.net
Observacions:
- El punt de trobada serà a la porta del Centre Cívic de Sant Martí a las 17h.
- Organitza: Asociación de ayuda a la mujer, La Pizarra de Raimunda .

•:. XARXA D'INTERCANVI DE CONEIXEMENTS 'XIC FEMINISTA'
Data d'inici: 29/06/2009

Data fi: 02/07/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Casp, 38, principal, 08010 BARCELONA

Horaris/Preus: de diumenge a dijous. Consulteu horaris amb Ca la Dona

Web: www.caladona.org
Telèfon: 934 127 161

Observacions:
- A Ca .10 Dona endeguem el Xic Feminista durant la primera setmana de juliol!
Reserveu-vos la data a l' agenda i en breu us farem a les mans el programa complet.
- Seran quatre dies per compartir i traspassar coneixements, per fer àgores, posades
en comú, cinefòrums, fer memòria i anar més enllà en la reflexió feminista.
- Organitza: Ca la Dona.
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.:. A CALA DONALA:FEM GROSSAl"
Data d'inici: 04/0712009
Data fi: 04/07/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Casp, 38, principal, 08010 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte. Consulteu:horaris amb Ca la Dona

Web: www.caladona.org
Telèfon: 934127161
Observations:
- Com 'que totes .ens ,mer-eixem una festa després del llarg hivern id' una primavera que
s'ha fet esperar .. , us convidem-e venir de festa a Ca la Doncl
- Hi haurà sopar i actuacions musicals. Estigueu atentes a la convocatòria.
� Organitza: Ca la Dona. ' '

,
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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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