
 



Podeu trobar I'Agenda Dona del CIRD al web:

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

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

- CIRD (Camèl.ies 36-38.08024 Bcn)
- Pròleg. Llibreria de les Dones

(Dagueria 13.08002 Ben: fins 17 de juliol de 2009).
- Ca la Dono (Casp 38 pral. 08010 Bcn)
- Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7. 08003)
-, Institut Català de les Dones (PI. Pere Coromines 1. 08'001 Ben)

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

per questions tècniques d'edició.

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

Agraïm la vostr-e collcborcció.
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PROLEG CONTINUAU

"

Pròleg, lc=lhbreri« de les Dones d� la ciutat de Barcelona,
després de 18 anys al carrer Dagueria 13, continua la seva activitat i es

trasllada �I carrer Sant Pere Més" Alt"46 bxs. 08003 Barcelona

(al costat del Peleu de la Música Catalana).

El proper divendres 17 de juliol serà l'últim dia de venda dé llibres al el

Dagueria.

El nou local de Pròleg obrirà les seves portes al setembre. .

Des del CIRD (via email i web) us mantindrem informades i informats del
dia d'ohertura del nou local.

Us recordem els horaris de Pròleg:
De dimarts a divendres de 10 a 14h
De dilluns a divendres de 17 a 20h.
Dissabtes d'll a 14 i de 17 a 20h.
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CONCeRT DE DONES COMPOSITORES CATALANES

La Regidoria de Drets Civils i la Regidoria de Dona de II Ajuntament de
Barcelona us conviden a la commemoració dels 100 anys de la Setmana Tràgica i a

descobrir el paper de les dones en aquells fets.

M. Teresa Garrigosa (soprano)
Heidrun Bergander (piano)

Divendres 17 de juliol de 2009, a partir de les 20.30 h al casteli de Montjuïc

Després s 'cferirè a les persones assistents un berenar fraternal seguint els
cànons de I' època. És gratuït, i com que les places són limitades, cal que confirmeu
la vostra assistència al correu electrònic congresdones09@bcn.cat o bé al telèfon
93 402 7455.

EL CIRD AQUEST MES US CONVIDA. A:

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA 'CLAUS DE DONES'
D'ANNA TURBAU

FINS EL· 15 DE JULIOL

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

significa, tant simbòlicament, com en la seva vida quotidiana.

US ESPEREMI

4



·1 ÍNDEX'

JORNADES, CONFERÈNCIES� XERRADES, COL·LOQUIS.... Pàg.
'I

.:. Presentació de llibres: 'Masculinidades,' el Juego de género de los hombres en el 7

que participan los mujeres' i 'Madejas entreveradas, violencia, masculinidad y

poder', de Juan C. Ramírez
'

.:. Sessió de síntesi del' 'IV Workshop del Laboratorio mediterraneo di mito e teatro 7

del Progetto Amazzone'

.:. Sessió informativa amb Don-na 'Danone et cuida 8

.:. Xerrada La cuina Anti Estrès amb Don-na 8

.:. Xerrada "La Princesa d'Èboli" amb Don-na 9

.:. Seminari de reflexió i debat sobre gènere adreçat a la gent jove de Barcelona, en 9

el marc de la celebració del II Congrés de les Dones de Barcelona
.:. Taula rodona 'Dones migrades, dones amb empenta: creant xarxes, construint 10

�Iiances'

CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....

•:. Projecte' Faro 4': Tallers de orientació a dones immigrants 11

.:. Taller de danses carinyoses: 'Fem dansa lliure amb Rita Gavarró' 11

.:. Curs' Dona i salut' ,
dins la Universitat. d' Estiu de les Dones 2009 12

.:. Curs'La lluita contra la violència de gènere i el sexisme', dins la Universitat 12

d' Estiu de les Dones 2009

.:. Curs 'Les grans desconegudes: dones artistes-artistes dones' , dins la Universitat 13

d' Estiu de les Dones 2009
.:. Curs 'Temps, treballs i sostenibilitat de la vida'

, dins la Universitat d'Estiu de 14

les Dones 2009

.:. Jornada' Què passa amb les dones maltractades? Fonaments teòrics i pràctica 14

clínica'

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

•:. Concert solidari de 'Mayte Martín' ,
a benefici de la Fundació Ared 15

.:. Nit inaugural .de 'FIRÉ!!' 14a Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de 15

Barcelona

.:. Projeccions de llargmetratges a 'FIRE!!' 14a Mostra Internacional de Cinema Gai i 15

Lèsbic de Barcelona
.:. Projeccions de documentals, dins el cicle 'A l'Est de I'Edén', A 'FIRE!!' 14a 17

Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona
.:. Espectacle 'De música i d'homes', dins el cicle 'Ella a escena' d' Helena Tornero a 17

partir d'una proposta de Julio Alvarez
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.:. Grec' 09 Festival de Barcelona 18

.:. Nits urbanes del Museu: Nits de música al Monestir 'Dones mecenes' 18

.:. Parodia musical en un acte' Stop WIFI my heart' 19

.:. Música al Razzmatazz, dins del' FIRE!!' 140 Mostra Internacional de Cinema Gai i 19
Lèsbic de Barcelona

.:. Presentació de la Campanya de VDAY y UNICEF: 'Basta Ya de Violar Nuestro 20
Recurso MásImportante: Poder a las Mujeres y Niñas de la RD del Congo' i

Projecció de documental de Wim Wenders Wenders
'.:•. Taula rodona 'Dones migrades, dones amb empentà: creant xarxes, construint 20

aliances' (

.:. Jam Session a càrrec del grup de Dones del Taller de Veu 21

.:. Presentació dels documentals del 'Taller. Documental Creatiu' 21

.:. Espectacle de dansa moviment dirigit per Mercedes Boronat' BUTTERFLY' 22

.:. Projecció del documental de B-J Perlmutt & N. Walker 'Lumo' , dins el cicle: 22
'Basta Ya de Violar Nuestro Recurso Más Importante: Poder a ·Ias Mujeres y
Niñas de la RD del Congo'

.:. Espectacle de dansa dirigit per Irina Martínez 'L' ALTRE ESCENA' 22

.:. Debat obert i jam session de música africana, dins el cicle: 'Basta Ya de Violar 23
Nuestro Recurso Más Importantè: Poder �; las Mujeres y Niña� de la RD del

Congo' .

..

EXPOSICIONS

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

.:. 'Inauguració. Exposició d' art'

.:. Parodia musical en un acte' Stop WIFI my heart'

.:. Taula rodona entorn l'exposició 'Dones migrades,\
,

xarxes, construint aliances'
.:. Exposició 'Gradua't en energia'

24

24

25

dones amb empenta: creant 25

26

ALTRES ACTES

.:. Programa' Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dones entre 50-64 27

anys
.:. 'Ruta guiada 'Ciutadanes. Ruta de les dones' organitzada per l'Institut Municipal 27

del Paisatge Urbà i lc Qualitat de Vida
.:. Programa de ràdio 'Ones de Dones' 27
.:. 'A Ca la Dona la fem grossa!' Sopar i beure per compartir, ball i karaoke 28
.:. Grups de suport a mares en període de lactància per a I' estiu: ALBA AL SOL 28
.:. Festa de Solidaritat amb la llibreria Pròleg 29
.:. Excursió al Jardí botànic" Mar i Murtra" amb Don-na 30
.:. 30 anys d'ajuntaments democràtics. El paper de les dones en la política municipal 30
.:. Menjar col·loqui amb el'Círculo de Mujeres de Negocios' 30
.:. Concentració' Homenatge a les Dones assassinades 31
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JORNADES "CONFERÈNCIES ,XERRADES, COL· LOQUIS ....

•:. ,�RESENTACIÓ DE LLIBRES: ' MASCUUNIDADES, EL JUEGq : i DE
GÉNERO Ç>E LOS HOMBRES EN EL QUE PARTIcIPAN LAS MUJERESï I

'MADEJAS EN�EVERADAS, VIOLENCIA, MASCUUNIDAD y PODER',
DE JUAN C. RAMÍREZ:.';-.' .':':-

-Dcto d'inici 0l/07/2009
Data fi: 0l/07/2009
Entrada: Lliure

'

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h. Sala d'Actes de la Biblioteca.
Web: 'http://www.diba.cat/francescabonnemaison/
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon: 932 687 360 L' '. i

Observacions:
- Les transformacions socials en què' VIVim immergits, afecten tant les nostres

identitats; masculines o femenines- com les pautes derelccié entre gèneres. És per
això que cal que els homes prenguin consciència de les implicacions d'una masculinitat

malentesa, per no caure en frustracions ni conductes violentes.
- Presenta: Imma Moraleda, diputada de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputnció
de Barcelona. Amb la pcr+icipcció de l'autor, Neus Roca, professora de Psicologia Social
de la UB (i membre de l'Institut Interuniversitari d' Estudis de Dones i de Gènere), i

Heirtrich Geldschlager, membre d'Homes Igualitaris '; Ahige Catalunya.
- Organitza: Àrea Igualtat i Ciutadania de la Diputacio de Barcelona .

•:. SESSIÓ DE SÍNTESI DEL 'IV WORKSHOP DEL LABORATORIO

MEDITERRANEO DI MITO E TEATRO DEL PROGETTO AMAZZONE'
Data d'inici 0l/07/2009
Data fi: 0l/07/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Residència per a Investigadors CSIC-Generalitat. C Hospital, 64 bxs. 08001

BARCELONA
Horaris: dimecres de 10:00 h 14:00 h

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

Observac ions:
- El Progetto Amazzone promou una cproximcció a I' experiència del càncer de mama a

través del coneixement dels canvis que genera en la dona afectada i la seva projecció
en eillenguatge simbòlic de l'art.
- S'analitzaran els resultats de l' any i es ,discutiran les noves propostes de treball per
tal de decidir l'ortentccié del Laboratorio. Aquesta sessié serà oberta 'a tothom que hi

estigui interessat/da.
- Les jornades organitzades pel Laboratorio del Progetto Amazzone conviden a la

reflexió sobre les relacions entre el cos femení i la malaltia o l'exclusió social a través
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de l'experiència del mite i el teatre: el mite, com a, herència cultural col·lectiva; el

teatre, com un mitjà de comunicació i d'intervenció en la societat. Aquest wor-kshop té
com a eix temàtic el mite d'Ifigènia, la filla del rei Agamèmnon sacrificada pel seu pare
en favor de l'exèrcit grec, que esperava poder marxar així a la guerra de Troia. Algunes
versions narren, però, la intervenció de la deessa Àrtemis que substituí el cos

d'Ifigènia pel d'una cérvola.
'

- El Laboratori està integrat per professionals de les cnts .escèniques i la dramatúrgia
antiga' de diversos països. És itinerant i ara emprèn la seva: quarta etapa a Barcelona
amb la intenció de presentar el seu treball i obrir-se a nous participants.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison

.:. SESSIÓ INFORMATIVA AMB DON-NA 'DANONE ET CUIDA
Data d' inici: 01107/2009
Data fi: 01107/2009

Entrada: Lliure
Lloc: Espai Danone. Avda. Diagonal, 474, - Francesc Macià -BARCELONA
Horaris: dimecres a les 12h

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

Observac ions:
- "Danone et cuida" és un projecte de l'empresa catql,ara que consisteix en sessions

informatives on s'explica les claus d'una alimentació variada, sene i equilibrada, dins els
diferents grups d'aliments.

D'aquesta manera Danone vol ajudar a identificar el tipus d'aliments més adequats
segons les necessitats nutriciona1s en cada etapa de la vida.

- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.

.:. XERRADA LA CUINA ANTI ESTRÈS AMB DON-NA
Data d'inici: 02/07/2009
Data fi: 02/07/2009

Entrada: Lliure

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

Observacians:

- Menjar ens relaxa ... La cuina ens estressa?

Amb aquesta frase comença el llibre "La cuina anti estrès", que han elaborat Joaquim
Agulló, enginyer químic, expert en la indústria alimentària. Maria del Turo Bovet, Lido.
en farmàcia i investigadora del Parc Científic de La Universitat de Barcelona i Carme

Pardo, metgessa, Lido. en Farmc\cia i Biologia.
Els tres experts en alimentació i col-lcborcdors de l'Institut de l'Estrès, ens donaran la
solució perquè la cuina sigui menys estressada.

- Organitza: Don-nc, Prisma Cultural.
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.:. XERRADA "LA PRINCESA D'ÈBOLI" AMB DON-NA
Data d'inici: 06/07/2009
Dqtq fi: ,06/07/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma C�.Jltural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA

Horaris: dilluns a les 17h
Web: http://www.don-na.com/. ;(

Telèfon: 932 151 373

Observacions: , { �I'.• (':

- Què s'amagava sota el "parche" que tapava l'ull dret de la princesa d'Èboli?
Maria Pilar Quera.lt del Hierro, escriptora i historiadora, ens ho explicarà
juntament amb les 35 anècdotes de successos reials, que han passat al llarg dels

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

.:. SEMINARI DE REFLEXIÓ I DEBAT· SOBRE GÈNERE ADREÇAT A LA
GENT JOVE DE BARCELONA , EN ELMARC DE LA CELEBRACIÓ DEL II

CONGRÉS DE LES DONES DE BARCELONA
Dafa d'inici 07107/2009
Data fi: 14/07/2009 '

Entrada: Lliure
Lloc: Moviment laic i progressista. C Avinyó, 44. 08002 BARCELONA
Horaris: dimarts de 18:30 h Pendent de confirmació i dimarts 7 i 14 de juliol a 20:30
h Confirmat.
Web: http://www.bcn.cat/congresdones09
E-mail inscripcions: regdones joventut@bcn.cat
Observccions:
- 07107: 'Les violències actuals i les que encara queden per venir' (Pendent de

confirmació). A càrrec de Teresa Cabruja i Ubach (Universitat de Girona) i Dolores
Juliano (antropòloga, professora jubilada de la Universitat de Barcelona). Modera: Ruth

Arcarons.
- 14/07:

I

Desigualtats de gènere i dones joves'. A càrrec d'Elena Simón Rodríguez,
professora de secundària i cofudadora del Feminario de Alicante i autora del llibre

"Hijas de la igualdad herederas de injusticias". Modera: Laia Herrera.
- Organitza: Regidoria de Dones de I' Ajuntament de Barcelona, en col·laboració del
Moviment Laic i Progressita.
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.:. TAULA RODONA 'DONES MIGR�DES, DONES AMB EMPENTA: CREANT

XARXES, CONSTRUINT AUANCES:' '

__ ,',",

Data d' inici 16/07/2009

Data fi: 16/07/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Ho�ar-rs: dijous a les 18:00 h A La Cuina.

Web: http://w'ww.diba.cat/francescabonnemaison/
Telèfon: 932 687 360

E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Observacions:
- A través de l'associacionisme, a més de generar xarxes socials de suport, les dones

migrades fan palesa la seva voluntat d'incorporació al país d'acollida i desmunten la visió
esbiaixada que invisibilitza el seu paper com a referents familiars, culturals o socials i

econòmics.
I

- Presenta: Téresa Llorens, coordinadora de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania.
- Modera: Úrsula Santa Cruz, secretaria d'Afers Socials i Integració de la Federació

d'Entitats Peruanes de Catalunya.
- Amb la participació de representants de l'Institut Català de les Dones,l 'Ajuntament
de Barcelona i la Federació d'Entitats Peruanes de Catalunya.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.

10



CURSOS , TALLERS, SEMINARIS ....

1ftr"::

.:. PROJECTE 'FARO 4':

IMMIGRANTS
Data d'inici 01/06/2009
Data fi: 30/12/2009

Entr,q.da: Lliure
Lloc: ACISJF - Associació Catòlica Ínternacional Servei de Joventut Femenina.

C València, 273 lr la. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres i dijous de 09 ha 14 h. Quinzenal.
E-:mail: sido@acis¡f.es
Web: www.acis ¡fes

, Tel.: 932 155 626

"

TALLERS DE
, ORIENTACIÓ A
l,.## i ,--"

DONES

Observcci ons:

- Adr-eçat e; Dones immigrants amb o sense documentació en re,gla.
- Objectiu: ori�ntar a dones immigrants.
- Continguts: ,

- Individual: pla d� treball individual.
- Grupal:

- Cura a les persones depenents.
- Taller d'orientació laboral
- Cuina bàsica i neteja
- Manteniment de la llar
- Taller de cómunicació

,

- Assessorament jurídic.
- Organitza: Associació Catòlica Internacional Servei de J'ovèntutFemeninc .

•:. TALLER DE DANSES CARINYOSES: 'FEM DANSA LLIURE AMB RITA

GAVARRÓ'
Data d'inici 01/07/2009
Data fi: 01/07/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h

Telèfon: 93 412 71 61

Web: www.caladona.org
Observacions:

- Us recomanem dur roba còmoda i moltes ganes d' alliberar el cos i fluir amb lcmúsiccl
- Organitza: Ca la Dona
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·:. CURS 'DONA l SALUT', 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 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 h.
a partir del 13 juny: 20h. 185 e. I 260 e.= 30 h.
Web: http://www.ub.edu/estiudones/programacurs.php?CodiCurs=93
E-mail: estiudones@ub.edu
Telèfon: 934020 202

Observacions:
- Coordina: Carme Valls-Llobet, presidenta del Centre d' Anàlisi i Programes Sanitaris

(CAPS), Barce'çma.
- Contingut: D'és de l'adolescència fins a la vellesc.Jc salut de les dones es veu

especialment afectada per factors biològics, psicològics, socials, culturals i

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 Program� 'I� �eb indicat.
- 20h distribuïdes aillarg d'una setmana. Possibilitat que les/els alumnes facin
un treball addicional que impliqui una dedicació aprox. De 10h. és per això que els cursos

es poden fer en al modalitat de 20 o 30h.
- Amb l'assistència mínima de 801'0 de les classes podrà obtenir un certificat
d'aprofitament susceptible de ser reconegut com a 2 crèdits de lliure elecció perlc UB.

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

arribar-hi al web indicat ..
.

-
...

- Organitza: Universitat de Barcelona

.:. CURS 'lA' LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE ·I EL
SEXISME', DINS LA UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES 2009
Data d'inici 13/07/20Q9
Data fi: 17107/2009

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. 1215 e.:: 30h.
a partir del13 juny: 20h. 185 e. I 260 e.= 30 h.
Web: http://www.ub.edu/estiudones/programacurs.php?CodiCurs=108
E-mail: esliudones@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, ha crescut espectacularment el 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
històricament són encara molt presents en una part important de la societat.

- Aquest curs vol plantejar com-lc lluita contra la xacra de la violència cap a les dones
ha de ser no només una prioritat jurídica, 'pedagògica i social, sinó també una

transformació dels principis culturcls besets en paràmetres masclistes, que impliqui la

superació dels estereotips, els costums i les, conductes que tràdicionalment han conduït
a la discriminació de les dones per raó de sexe, S'hi tractarà des de la repercussió de la
violèncio sexista en la infèncic fins als casos de divorci, passant per l'estudi dels

orígens històrics, i socials d'aquest tipus de violèncic, i. apostant no només pel
reforçament eficaç dels meccnismes 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'iquoltct 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 al web indicat.
- Organitza: Universitat de Barcelona

.:. CURS 'LES GRÁNS DESCONEGl!l)E$: DONES ARTISTES-ARTISTES
DONES' , DINS LAUNIVERSITAT 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 I 155 e= 20h. /215 e.= 30h. A

partir del 13 juny: 20h. 185 e. / 260 e.= 30 h.
Web: http://www.ub.edu/estiudones/programacurs.php?CodiCurs=92
E-mail: estiudones@ub.edu
Telèfon: 934020 202

Observacions:
- Coordina: Joan Astorch Eraso, historiador d'art i perit judicial en Béns d'Interès
Artístic de Domus Artis, Barcelona.
- Contingut: AI llarg de la història, hi han hagut moltes dones pintores o escultores,
però no han liderat �n 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 fí Itre de la Història.

- Cicle dedicat a recuperar i estudiar aportacions femenines de rellevància en els

àmbits més diversos, i es vol centrar, en aquesta 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 al web indicat.
- Organitza: Universitat de Barcelona
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.:. CUR,S' 'TEMPS, TREBALLS I SOSTENIBILITAT DE LA VIDA •

, DINS LA

UNIVERSITAT. D'ESTIU DE LES DONES 2009
Data d

I

inici 13/07/2009

Data fi: 17107/2009
,

, � !"
.

Entrada: Pagament
Lloc: PI Can Suris sIn. 08940 Cornell�. Com arribar: http://www.citilab.eu/com-arribar'
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 h / 155 e= 20h. 1215 e.= 30h. A

partir del 13 juny: 20h. 185 e. I 260 e.= 30h.
Web: http://www.ub.edu/estiudones/programacurs.php?CodiCurs=90
E-mail: estiudones@ub.edu
Telèfon: 934 020 202

Observacions:
-' Coordind:. Cristina Carrasco Bengoa, professora titular del Departament de Teoria,
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

remunerades de treball domèstic i de cura d'infants i de persones grans ha

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

les desigualtats de gènere en els àmbits lcborcl i de la salut.
,

- Aquest curs vol cnclitzcr des d'una perspectiva històrica, sociològica i econòmica els

problemes de temps que es deriven d'aquesta situació, tant per la quontitcf 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 �alor del treball no remunerct.
- Organitza: Universitat de Barcelona

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

I

inici 17/07/2009
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 / 90 e '

Matrícu'la anticipada. Abans del 14 de juny: 81 e.

E-mail: ue@url.edu
Web inscripcions: h�tp:1 luniversitatestiu.url.edu
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 consistircn en conèixer amb més profunditat conceptes i teories actuals,
incrementar la sensibilitzcció. 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

combiner les exposicions explicatives per part de la professora i la participaçió activa

del grup, ja que es pretén generar intercanvi i majors competències en aquest àmbit.
'

- Organitza: Universitat Ramon Llull.
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·I.--_ES_P_E_CT_A_C_@L_ES_:_CI_N_EM_A_,_T_E_A_T_RE ,,_M_U_'S_I_CA_,_D_A_N_S_A_••_.-_-__ ..'.I

.:. CONCERT SOLIDARI DE 'MAYTE MARTÍN', A BENEFICI DE LA"

FUNDACIÓ ARED
Data d

I

inici 01/07/2009
Data fi: 01/07/2009
Entrada: Pagament
Lloc: 'luz de Gas. C Muntaner, 246.08021 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres a les 21:00 h / 20 e

,', 1:' .;.\'
....;.

Web: www.fundacioared.org
- Venda d'entrades: Sala Luz de' Gas., Dimecres 1/07 - 21h (portes 20.30h). Entrada:

20,e.;. Servicaixa - 902.33.22.11- www.servicaixa.com r

Observacions:
- Mayte Martin és un luxe que no ens podem perdre i,-a més a més, a benefici de la

Fundació Ared.
.

Atenció: Conéert [niciclmenr previst pel pcssat 24 d'abril.
- U s h i esperem!

. "'n .

•:. NIT INAUGURAL DE'FIREn' 14A MOSTRA INTERNACIONAL DE
CINEMA GAI r LÈSBIC DE BARCELONA
Data di inici 01/07/2009
Data fi: 01/07/2009
Entrada: Amb invitació

Lloc: Institut François de Barcelone. C Moià, 8 bxs. 08006 BARCELONA
Horaris: dtmecres'-e les 20:00 h
Web: www.cinemalambda.com
Observacions:
- Projecció del documental 'Improvvisamente I'inverno scorso' Itàlia, 200B,BO'Taula'
Rodona Aperitiu. Dj Mister Nilsson
- Organitza: 'Casal Lambda-Mostra de Cinema. Gai i Lèsbic de Barcelona

.:. PROJECCIONS DE LLARGMETRATGES A 'FIREn' 14A MOSTRA

INTERNACIONAL DE CINEMA GAI l LÈSBIC DE BARCELONA
Data di inici 01/07/2009
Data fi: 09/07/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Cinema Maldà. Maldà Arts Fòrum. C �i, 51r. OB002 BARCELONA
Horaris/Preus: veure Observacions / 4 e. cada sessió; Passi 4 sessions: 12 e només en

venda ant i ci poda.
Web: www.cinemalambda.corh

E-mail: info@lambdaweb.org
Telèfon: 93 319 55 50

Observacions:
- Torna la mostra amb una ambiciosa programació de cinema d'autor per parlar dels

sentiments, de les' persones amb ànima i rostre, amb nom propi. Com ho mostra el
cartell di enguany, volem donar cara i ulls a les persones. A qualsevol persona.
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- Secció de cinema clàssic amb un dels-autors més, 'contestctcri i radical del cinema

alemany, Rainer Wern�r Fassbinder.
- Defenem la creació artística com a llegat i ho fem ala secció documental, mostrant la
vida i ,I' obra de persones amb sensibi litat gai, el principal valor dels 'quals però, ha estat

trencar els estereotips, prendre riscos i qüestionar els valors convencionals, tant

socials com artístics.
- Retrat generacional despietat i surrealista de la generació pop americana de la mà de
GB Jones.
- Dediquen "La mirada de ...

"
a l'obra d'Agustí yillaronga, un dels creadors més

innovcdors i independents de I' escena cinematogràfica nacional.
,... Posem nom a aquestes persones que ens han deixat un llegat artístic impor-tant per a

aprendre a entendre la vida. Gi Ibert & George, Sam Wagstaff, Robert Mappelthorpe,
James Wentzy, Don Bachardy i Christopher Isherwood, Annemcrie Schwarzenbach ens

deixen lc seva obra. Una experiència vital allunyada de les convencions del seu moment,
transgressora i a contrccorrent: com les històries' que. portem' en la secció de ficció,
històries de gent corrent que lluita sense por, acceptant la responsabilitat de la seva

vide i la del seu entorn; històries que ens arriben d'Israel, Itàlia, Xina, Brasil o

Espanya.

- Fer una Mostra de cinema i documental d'autor sense etiquetes i sense concessions.
Una Mostra que ens ajudi a no "escaper". sinó a mirar de cara aquest ccrfell per a dir:
sóc jo.
- Pro jeccions:
-Dijous 2 de juliol: - 16'.30 h 'A casa de Alice' - Brasil - 18.30h 'Jopan Jopan' - Israel

'- 20.30h 'Ander' - Espanya - 22.30h 'Black, White + Gray - A Portrait of Sam

Wagstaff and Robert Mapplethorpe' -Estats Units.

-Divendres 3: - 16.30h 'Sessió Experimental: The Lollipop Generation' - Canadà
- 18.30h 'Books of .Jcmes' - Canadà/Estats Units - 20.30h 'Chris & Don, a love

story' - Estats Units - 22.30h 'Soundless wind chime' - Xina.

-Dissabte 4: - 12h 'Som família. Presentació de la directora: Homo baby boom' -

Alemanya. - 16.30h 'Vivere' - Alemanya. - 18.30h 'With Gilbert + George'
- Regne Unit - 20.30h 'Les Fi lles du botaniste' - França, Canadà
- 22.30h 'Tras el cristal' - Espanya.

-Diumenge 5: - 12h '2 volte genitori' - Itàlia. - 16.30h 'Ander' - Espanya
- 18.30h 'El mar' � Espanya
- 20.30h 'Annemarie Schwarzenbach: Une Suisse rebelle'-Suïssa.

-Dilluns 6: - 16.30h 'Books of James' - Canadà/Estats Units
- 18.30h 'Georgie girl' - Nova Zelanda - 20.30h Sessió Clàssica: 'Faustrech der

freiheit' - Alemanya - 22.30h 'El ma'r - Espanya.

-Dimarts 7: - 16:30h 'The birthday' - Iran 18.30h 'Sessió Experimental:
The Lollipop Generation' - Canadà - 20.30h 'With Gilbert + George' - Regne Unit
- 22.30h 'Vivere' (Alemanya, 2006).
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-Dimecres 8: - 16.30h 'Between the line' - Alemanya
.

'Annemarie Schwarzenbach: Une Suisse rebelle' - Suïssa

cristal' - Espanya - 22.30h 'Japan Japan' - Israel.

18.30h
- 20.30h 'Tras el

-Dijous 9: - 18.30h 'A casa de Alice' - Brasil 20.30h 'Les Filles du
botaniste' - França - 22.30h 'Chris & Don, a love story' - Estats Units.
., Organitza: C9sql Lambda-Mostra de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona
- Col·labora: Casa Àsia .

•:•.PROJECCIONS, DE DOCUMENTALS, DINS EL CICLE 'A L'EST DE

L'EDÉN', A 'FIREII' 14A MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA GAI I

LÈSBIC DE BARCELONA
Data d'inici 02/07/2009

Data fi: 04/07/2009
Entrada: Pagameñt
Lloc: Casa Àsia. Av Diagonal, 371*'373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris: dijous, divendres i dissabte a les 20:30 h

, Web: www.cinemalambda;com
Observacions:

-Dijous 2: Taula rodona 'La Transsexualitat a Àsia' Documental: Between the lines.

Alemanya, 2005. 95'
'

- Divendres 3 de juliol. Documental: 'The birthday'. Iran, 2006. 63'
- Dissabte 4 de juliol. Documental: 'Georgie girl'. Nova Zelanda, 2001. 69'
- Organitza: Casal Lambda-Mostra de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona

.:. ESPECTACLE 'DE MÚSICA I D'HOMES', DINS EL CICLE 'ELLA A ESCENA'
D' HELENA TORNERO A PARTIR D'UNA PROPOSTA DE JULIO ALVAREZ ,

Data d'inici: 24/06/2009
Data fi: 19/07/2009
Entrcdc: Pagament
Lloc: C de les flors 22 - 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: de dimecres a dissabte 21h - diumenqes 19h / de dimecres a dijous 14 €
- resta dedies 16 €

-

E-mail: teatre@tantarantana.com
Web: www.tantarantana.com

Telèfon: 93 441 70 22

Observacions:
- De música i d'homes és una història d'una dona (present), d'uns quants homes

(absents) i d'unes quantes cançons (pop) que han ccomponvct les seves vides.
Però també és una història de segones oportunitats, de paraules no dites o dites a

deshora, de missatges que no arriben, de coincidències (tràgiques i còmiques,
necessàries i innecessàries), d'acords i desacords. l és també la història d'aquesta
maleïda mania humana, meravellosa, incomprensible, eterna i mai exempta de grans i

petits obstacles: l'amor. Perquè la gent té maneres molt estranyes d'estimar.
- ¿Podríem viure sense música? iT sense amor? iT sense humor?
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Benvinguts a aquest petit viatge vital i emocional de la mà de la música, que, com deia
Oscar Wilde, és l'art quemés a prop es troba de les llàgrimes i els records.
- Què en' sabem, de la soledat dels altres? La podem imaginar, i poca cosa més. Sí
sabem, però, com són els nostres moments de soledat. Hem imaginat la soledat d'una
dona concreta i l'hem poscdc dalt de l'escenari. Una dona compartint amb el públic la
seva intimitat. Volíem parlar des de la perspectiva de la dona madura, la dona en aquell
moment de la vida on ja s'han acumulat prou vivències com per a mirar-se les coses amb
una certa perspectiva. Hem acompanyat aquesta dona dins el seu viatge vital i

emocional, i la música ha estat el vehicle màgic que ens ha facilitat el viatge.
- Organitza: Tantarantana Teatre .

•:. GREC '09 FEStIVAL DE BARCELONA
Data d' inid 01/07/2009
Data fi: 29/07/2009
Entrada: Lliure

Lloc: Espai la Cuina. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: l, is. 22 i 29 de juliol a les 20:00 h

Web: www.bcn.cat/grec
E-mail: infoicub@bcn.cat
Telèfon: 933 161 000 (informació sobre I' accessibilitat dels espais)
Observac ions:

- Dimecres 1:

.

(

-'Les nenes no haurien de jugar a futbol'. L'Anna, una nena de dotze anys, la Lídia, una

noia de trenta, i el Josep, un home de cinquanta, han tingut un accident de cotxe. Els
seus familiars no sabien qui eren les altres persones que anaven al cotxe amb ells.

,

- Dimecres 15:

'Un altre Wittgen�tein, 'si us plau, o -1951. Wittgenstein reflexiona sobre la seva vida i
la seva filosofia mentre un assassí de masses massacra els estudiants i els professors'
.del campus de Cambridge.

- Dimecres 22: 'El Sr. Buridan'. El Sr. Buridan estima la placidesa de les coses

quietes, però haurà de posar- en dubte la seva doci litat quan el desig se li comenci a

moure per dins...
, '

- Dimecres 29: 'La millor obra del teatre català'. En Papitu, en Sergi i en Jordi
estan passant un cap de setmana en un càmping, celebrant la primera trobada

intergeneracional de dramaturgs. Tot són flors i violes fins que apareix la Irene, la
veïna de la tenda del costat·, que necessite un monòleg per representar ...

- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Espai la Cuir:ta
- Col'labora: Institut de Cultura de Barcelona .

•:. NITS URBANES DEL MUSEU: NITS DE MÚSICA AIL MONESTIR 'DONES
MECENES'
Data d'inici 02/07/2009
Data fi: 16/0712009
Entrada: Pagament
Lloc: Museu d' Història de Barcelona - Museu Monestir de Pedralbes. Bda. Monestir, 9
bxs. 08034 BARCELONA
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Horaris/Preus: 2, 7, 16 de juliol a les 21:00 h / 15 e (inclou consumició) Menors de 7

anys: gratu"lt. Cal. . fer reserva prèvia aforament limitat Visita lliure al
. Monestir.

Abonament tot el cicle: 40 e a partir de les 20 h
Web: www.museuhistoria.bcn.cat
Telèfon de reserves: 932562122 (di a dj: 10 a 14 i 16 a 19 h. dv: 10 a 14 h)
E-mail: reserves-mhcb@mail.bcn.es' , >�: r-

Observacions:
- En determinats moments de la història algunes dones van jugar un paper cabdal en el

desenvolupament de l'art musical i van donar suport ,a músics i els seus projectes. El
cicle d'enguaey, vol poser en relleu figures com les d'Isabel la Catòlica, Cristina de
Suècia i Mísia 'Ser-t. "'

"

,

- Organitza: Museu d'Història de Barcelona - Conjunt Monu�ental de la Plaça del Rei

.:. PARODIA MUSICAL EN'UN ACTE"STOP WIFI MY HEART'
Data d'inici 03/07/2009
Data fi: 03/07/2009

Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARÇELONA
Horaris: divendres a les 20:00 h A la Cuina.
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison/
Telèfon: 932 687 360

E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Observac ions:

- 'La veu humana', de Jean Cocteau, vuitanta anys desprès i alleugerida per la

tecnologia. Una dona "enqcnxcdc" a un cable escenifica les diferents etapes del
desamoren l'era de l'electrònica. És la proposta d'un muntatge tragicòmic basat en

l'acció i la transformació de l'espai al ritme de cançons d'amor i abandó.
- Direcció i dramaturgia: María Salguero.
- Ajudant de direcció: Tanya Beyeler.
- Intèrprets: María Salguero i Tanya Beyeler.
- Producció: Produccions SALOA.
- Organitza: Cancrena Teatre amb la col·laboració de I' Àrea Igualtat i 'Ciutadania de la

Diputació de Barcelona .

•:. MÚSICA AL RAZZMATAZZ, DINS DEL 'FIREII' 14A MOSTRA
INTERNACIONAL DE CINEMA GAI r LÈSBIC DE BARCELONA
Data d'inici 04/07/2009
Data fi: 04/07/2009

Entrada: Pagament
Lloc: Razzmatazz. Almogàvers, 122.08018 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 01:00 h 1 15 e(inclou consumició)
Passi 4 pel-lícules +concerts: 25 e. només en venda anticipada
Web: www.cinemalambda.com

Observacions:- 01.00 h Obertura de portes. Dj Bueriavista. Perotutehasvisto. Celofan -

Live. Graham Newey - Live. La pareja más deseada
- Organitza: Casal Lambda-Mostra de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona
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.:. PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA DE VDAY Y UNICEF: 'BASTA YA DE
VIOLAR NUESTRO RECURSO MÁSI MPORTANTE: PODER A LAS
MUJERES Y NIÑAS DE LA RD DEL CONGO' I PROJECCIÓ DE
DOCUMENTAL DE WIM WENDERS
Data d' inici 06/07/2009
Data fi: 06/07/2009'

'

:: 1 t.,.

Entrcdc: Lliure
LlociBcr Elèctric. Trav. Gràcia, 233'. 08012 'BARCELONA
Horaris: dilluns a les 22:00 h

E-mail: infoelectricbar@gmail.com
Web: www.vday.org
Observacions:
- Documental de Wim Wenders: "Crímenes Invisibles".
- El conflicte en la República Democràtica del Congo, tan silenciat com vigent, provoca
una greu situació de violència sistemàtica contra la població local, especialment
extreme contra les dones i les nenes. Els últims reportatges d'organitzacions com

Médicos sin Fronteras, Amnistia Internacional i l'ONU fan atenció sobre la necessitat

urgent de prendre mides dràstiques específicament vinculades a l'Est de la RDe, on

s'informa de més de 1000 casos de violacions cada mes. Amb aquest cicle de
documentals buscarem exposar la situació que es viu en el país perquè el coneixement

de la realitat d'aquest conflicte ajuda a treure a la llum aquests crims que escometen a

diari i a buscar mides per posar-hi fi.
- El cicle està emmarcat dins el projecte iniciat per V-Doy que vam presentar a l'abril al
Centre Cívic Golferichs: "Beste Ya de Violar Nuestro Recurso Más Importante: Poder a

las Mujeres y Niñas en la RDC'.
- Organitza: V-Doy i UNICEF.

, .

•:. TAULA RODONA 'DONES MIGRADES, DONES AMB EMPENTA: CREANT
XARXES, CONSTRUINT ALIANCES'
Data d'inici 07 /07�2009
Data fi: 30/07/2009
Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 20:00 h i dissabtes de 10:00 h a 14:00 h
Vestíbul.
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison/
Telèfon: 932 687 360

E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Observacions:

- Exposició fotogràfica. Dones migrades, dones amb empenta. Aquesta exposició és el
resultat del procés de treball d'un grup de dones peruanes i bolivianes amb l'objectiu de
trencar els prejudicis i estereotips que pateixen ;mostrar altres dimensions de les

seves vides: els projectes personals, el viure entre dos móns, l'afectivitat, la famílio,
l'associacionisme i l'oci; i, donar a conèixer les seves aportacions i el seu posicionament,
tant en la societat d'origen com d'acollida.
- .organitza: Federació d'Entitats Peruanes de Catalunya amb la coHaboració de l' Àrea
Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.
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.:. JAM SESSION A CÀRREC DEL GRUP DE DONES DEL TALLER DE VEU
Data d'inici 10/07/2009
Data fi: 10/07/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19:00 h. A La Cuina (Vestíbul. Edifici Bonnemaison).
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218 o,

Observacions:
- La Jam session o sessió d'improvisació té els seus orígens als anys 20, i fa referència

a un fragment curt, improvisat lliurement, per un grup'musical. En aquest cas,

comptarem amb la participació del grup de, Dones del Taller de Veu, coordinat per Meli

Bernet, amb Base Trio Instrumental: piano; contrabaix i bateria.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison

.:. PROJECcIÓ DEL DOCUMENTAL DE LISA 'JACKSON 'THE GREATEST
SILENCE: WAR IN CONGO,' , DINS EL CICLE:' 'BASTA YA ,DE VIOLAR

NUESTRO RECURSO MÁS IMPORTANTE: PODER A LAS MUJERES Y
NIÑAS DE LA RD. DEL CONGO'
Data d'inici 13/07/2009
Data fi: 13/07/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Bar Elèctric. Trav. Gràcia, 233. 08012 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 22:00 h
E-mail: infoelectricbar@gmail.com
Web: www.vday.org
Observacions:

- Cicle emmarcat dins el projecte iniciat per V-Doy que vam presentar a l'obri I al

Centre Cívic Golferichs: "Basta Ya de Violar Nuestro Recurso Más Importante: Poder a

las Mujeres y Niñas en la RDC". - Organitza: V-Doy i UNICEF .

•:. PRESENTACIÓ DELS . DOCUMENTALS DEL 'TALLER. DOCUMENTAL
CREATIU'
Data d

I

inici 17/07/2009
Data fi: 17/07/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francescà Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19:00 h A La Sala (VestíbulEdifici Bonnemaison).
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observacions:

- Taller, dirigit per Belkis Vega, arriba ja a la seva 5Q• edició. Enguany, s'han realitzat
tres documentals que proposen temàtiques diverses com ara la situació de les dones

immigrades, en el seu sentit més ampli; el mobbing immobiliari, o les alternatives d'un

grup de joves que volen canviar el món, tenint com a referència a les brigadistes dels

anys 30.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
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·:. ESPECTACLE DE DANSA MOVIMENT DIRIGIT PER MERCEDES BORONAT
, BUTTERFLY'
Data d'inici 17/07/2009:'

Data fi: 17/07/2009

Entrada: Pagament
Lloc: C�ntre Cívic Casa del Rellotge. Pg. Zona Franca, 116.08038 BARCELONA
Horaris/Preus: . divendres a les 21:00 h / 2 e

Observccions: . , .,' ..

- Una peça espectacular, divertida, tràgica, metafòrica ... que explora la possi bi litct
d'un alliberament de les nostres inhibicions a través de la transformació. Recorregut•

sense destresa ni narració en deu passos: deu moments d'una evolució que els 8

intèrprets fan sobre un espai escènic dividit en deu per-cel-les numerades.
- Organitza: Centre Cíviè Casa del Rellotge

.:. PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL DE B-J PERlMUTT & N. WALKER
'lUMO' , DINS EL CICLE: 'BASTA YADE VIOLAR NUESTRO RECURSO
MÁS IMPORTANTE: PODER A LAS MUJERES.Y NIÑAS DE LA RD DEL
CONGO'
Data d'inici 20/07/2009
Data fi: 20/07/2009

Entrada: Lliure

Lloc: Bar Elèctric. Trav. Gràcia, 233. 08012 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 22:00 h

E-mail: infoelectricbar@gmail.com
Web: www.vday.org
Observacions:

-, .,

-El cicle està emmarcat dins el projecte iniciat per V-Doy que vam presentar al'abril al

Centre Cívic Golferichs: II Basta Ya de Violar Nuestro Recurso Más Importante: Poder a

las Mujeres y Niñas en la RDC'.
- Organitza: V-Doy i UNICEF .

•:. ESPECTACLE DE DANSA DIRIGIT PER IRINA MARTÍNEZ 'l'ALTRE
ESCENA'
Data d' in'ici 24/07/2009
Data fi: 24/07/2009

Entrada: Pagament
Lloc: Centr'e Cívic Casa del Rellotge. Pg. Zona Franca, 116. 08038 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres a les 21:00 h / 2 e

Observacions:
- El subjecte amaga en el seu món intern una sèrie de personatges, part d' ell mateix,

que actuen en completa contradicció els uns amb els altres provocant-li situacions

conflictives. Aquests personatges interns moltes vegades desconeguts pel subjecte,
estan sempre a la recerca d' un escenari on representar les seves tragèdies o comèdies.
- Organitza: Centre Cívic Casa del Rellotge
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.:. DEBAT 'oBERT I JAM SESSION DE MÚSICA AFRICANA , DINS EL
CICLE: 'BASTA YA DE VIOLAR NUESTRO RECURSO MÁS IMPORTANTE:
PODER A LAS MUJERES Y NIÑAS DE LA RD DEL CONGO'
Dcto d·' inici 27/07/2009
Data fi: 27/01/2009 '

Entrada: Lliure i "

Lloc: Bar Elèctric. Trav. GràCia, 233. 08012 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 22:00 h
E-mail: infoelectricbar@gl11ail.èom " "

Web: www.vday.org , ¡

Observac ions:
- El cicle està emmarcat dins el projecte iniciat per V-Doy que vam presentar a l'abril

al Centre Cívic Golferichs: "Basta Ya de Violar Nuestro Recurso Más Importante: Poder
a las Mujeres y Niñás en' la 'RDC'.

-Organitza: V-Doy i UNICEF.

.,:;,

L.
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EXPOSICIONS

.:. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA 'CLAUS' DE DONES' D'ANNA TURBAU AL
CIRD
Data d'inici:03/06/2009
Data fi: 15/07/2009

Entrada: Lliure
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

Observaci ons:

- La xacra del mobbing immobiliari a la nostra ciutat, resultat de l'especulccié. i el

paper del moviment veïnal...
- 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.
- Organitza: CIRD - Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones .

•:. 'INAUGURACIÓ. EXPOSICIÓ D'ART'
Data d'inici 02/07/2009
Data fi: 02107/2009

Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres d'l1:00 h a 14:00 h i de 17:00 a 20:00 h A Sala de

Trobada (2Qplanta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218

Observacions:
- Durant els mesos d'estiu us pr-oposem una mostra que recull una selecció de l'obra

pictòrica (tècnica mixta sobre llenç i sobre paper) de l'artista Marisa Corrió. Per

aquesta ocasió s'ha elaborat una acurada tria de la seva trajectòria artística, fruit de
la inquietud creativa que la caracteritza, proposant-nos temes tant diversos com el

paisatge reduït a la seva mínima expressió; escenes quotidianes o la figura de la dona )

tractada com a icona de ia societat actual. La mirada de l'artista deixa de banda les

situacions complexes i s'atura en els detalls aïllats, gairebé fora del seu context, per
.destcccr-nos-en el valor formal i conceptual, tot dins una atmosfera de cromatismes

sorprenents que relliguen els espais i els proporcionen una llum tènue, d'una sensualitat
controlada que ens els apropa com visions ancestrals. L'exposició restarà oberta al

públic del 2 de juliol al 30 de setembre.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
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.:. PARODIA MUSICAL EN UN ACTE 'STOP WIFI MY HEART"
Data d'inici 03/07/2009 '

Data fi: ,03/07/2009
Entrada: Lliure ' .

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:00 h A la Cuina.

Web: http://www.diba.cat/francescabonnemàison/
E-mail: efbonnemaison@dibà.cat
Telèfon: 932 687 360

Observcc ions:

-'La veu humana', de Jean Cocteau, vuitanta anys desprès i alleugerida per la

tecnologia. Una dona "enganxada" a un cable escenifica les diferents etapes del
desamor en l'era de l'electrònica. És la proposta d'un muntatge tragicòmic basat en

"l'acció 'i 'la 'trcnsformccié de l'espai al ritme de cançons d'amor i abandó.
- Direcció � 'dramaturgia: María Salguero.
- Ajudant de direcció: Tanya Beyeler.
- Intèrprets: María Salguero i Tanya Beyeler.
- Producció: Produccions SALDA.
- Organitza: ,Cancrena Teatre amb la col·laboració de l' Àrea Igualtat i CiutadQnia de la

Diputació de Barcelona
,

\

.:. TAULA RODONA ENTORN L'EXPOSICIÓ 'DONES MIGRADES, DONES
AMB EMPENTA: CREANT XARXES, CONSTRUINT ALIANCES'
Data d'inici 07107/2009
Data fi: 30/07/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sánt Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h 0'20:00 h dissabtes de 10:00 h a 14:00 h

Vestíbul.
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison/
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon: 932 687 360

Observacions:
- Exposició fotogràfica. Dones migrades, dones amb empenta. Aquesta exposició és el
resultat del procés de treball d'un grup de dones peruanes i bolivianes amb l'objectiu de

trencar els prejudicis i estereotips que pateixen; mostrar altres dimensions de les
seves vides: els projectes personals, el viure entre dos móns, l'afectivitat, la família,
l'associacionisme i l'oci; i donar a conèixer les seves aportacions i el seu posicionament,
tant en la societat d'origen com d'acollida.
- Organitza: Federcció d'Entitats Peruanes de Catalunya amb la coHaboració de l' Àrea
Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Bcrcelonc.
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·:•. EXPOSICIÓ 'GRADUA'T EN ENERGIA I

Data d
I

inici 16/07/2009
Data fi: 30107/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Sarrià. C Eduardo Conde, 22*42 bxs. 08034 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 21:30 h dissabtes de 10:00 a 21:30 h

Observacions: .

- Aquesta exposició pretén fer conèixer millor les Energies renovables i entendre el

significat d: Eficiència' energètica , a més de donar informació de com estalviar

energia, conèixer.iles polítiques i norrnatives per aconseguir un ús sostenible de
l' energia i comprendre els objectius de la Nova Cultura Energètica.

. : ( -1 .

�
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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 Barcêloneta, 25-29. 08003 BARCELONA
Tel.: 93 248 30 78

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

l'Eixample han d'anar a l'Hospitcl 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 11.30h / 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 l' era obrera i industrial (Raval).
- Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida .

•:. PROGRAMA DE RÀDIO • ONES DE DONES'
Durada: tot I' any
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio gràcia al 107.7 de la FM

Horaris: tots els dimarts de 18.10 a 19 h
Observacions:
- Un programa per a les dones fet per dones.
- Objectius:

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

importants relatius a les dones.
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- Continuar amb la tasca d'interconnectar les associacions de dones del districte,
fer Xarxa i afavorir la relació entre entitats ..

- Fer participar i donar veu a entitats i associacions a tots els sectors del barri en

la problemàtica de la dona.'
".

- Aprofundir en 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 .

•:. lA CA LA DONA LA FEM GROSSAII SOPAR l BEURE PER COMPARTIR1
BALL I KARAOKE
Data d' inici 04/07/2009
Data fi: 04/07/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 19:00 h
Telèfon: 93 412 71 61

Web: www.caladona.org
Observacions:

- Porta sopar i beure per compartir que nosaltres posarem la· música per ballar i el
.

karaoke per cantor.
- La vida és una tòmbola però a nosaltres ens agrada tenir la paella pel mànec, així que
porta objectes estimats per rifar. l si no t' agrada, farem un mercat d'intercanvi.
- També gaudirem d' un espectacle poètic. Vine a gaudir de I' estiu!

.

Relacions: Tipus de Reíccié: se celebra a Ca la Dona
- Organitza: Ca la Dona'

.:. GRUPS DE SUPORT A MARES EN PERÍODE DE LACTÀNCIA PER A

LIESTIU� ALBA AL_:SOL
Data d' inici 06/07/2009
Data fi: 24/08/2009

Entrada: Lliure
Lloc: Parc de la Ciutadella Pg. Picasso, 21. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns de 16:30 a 18:30 h Trobada: Glorieta a prop de la cascada del parc.
E-mail: ELRACODELALBA@terra.ès
Observacions:

- Com cada any, els diferents Grups ALBA acaben les seves reunions periòdiques
coincidint amb el fi del període escolar. Això fa que durant els mesos de juliol i agost
no hi hagi grups de suport en actiu, el qual és un problema per a les mares que inicien la
lactància dels seus fills i filles a l'estiu. Per donar resposta a les necessitats d'aquestes
mares, va sorgir a ALBA un nou grup, ALBA AL SOL, un grup "de guàrdia" que tan sols
funciona dos mesos a l'any i que fa les reunions a l'aire lliure. Diferents Assessores
d'ALBA, es tornen per atendre durant aquestes vuit setmanes a les mares.

- Organitza: .ALBA Lactància Materna.
_
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.:. FESTA DE SOUDARITAT AMB LA LUBRERIA PRÒLEG
Data d

I

inici 11/07/2009
Data fi: 11/07/2009

Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 20:00 h A La Sala (Vestíbul. Edifici Bonnemaison).
a les 22:00 h El Pati (la planta. Edifici Bonnemaison).
Web: www.bonnemaison-ccd.org

,

Telèfon: 932 684 218

Observacions: I

- Activitat solidària que se celebra per a recollir fons per a la Llibreria Pròleg.
- Fundada per un grup de dones del movi ment feminista amb la intenció de promoure la

literatura de i sobre les dones, i oferir un espai de trobada, Pròleg ésquelcom més que
una llibreria especialitzada. Des de 1991 formo part de l'espai cultural de Barcelona i

durant aquests ánys s
I

ha convertit en un punt de referència nacional i internacional del
moviment feministc.
L.l d'agost fineix el contractè de lloguer de la llibreria, que des de fa 18 anys està
situada al CI Dagueria. Tot i estar en actiu i amb la voluntat ferma de cercar noves

formes de finançament, un lloc assequible .on poder continuar la tasca i noves hereves

per aquest projecte que està viu, la prioritat ara mateix és fer front a les despeses de
trasllat i de rehabi litació d'un local que garanteixi la continuïtat d'aquest espai. Per

aquesta raó, comptcrern amb cantants, músiques, cr+ístes i rapsodes que, de manera

desinteressada, actuaran a La Sala (Vestíbul) de 20 a 22h. El públic assistent

contribuirà amb la compra d'un bo de solidaritat (lOe.).A les 22h, ens traslladarem al

pati on es podran adquirir consumicions solidàries de menjar i beure, i comptarem amb

la participació voluntària de DJ.s i la organització d'una rifa de productes culturals, i

moltes altres sorpreses. Si voleu mostrar el vostre suport personal podeu aportar
creacions, per a incloure a la rifa, o oferir espectacles g_ratuïts, per a gaudir-los totes,
plegades a .I'espai de la Sala. Si us animeu, contacteu amb el Centre el més aviat

possible per poder coordinar les diferents propostes.
- Us hi esperem!!!
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.:. EXCURSIÓ Al JARDÍ BOTÀNIC "MAR :J: MURTRA" AMS-DON-NA
Data d'inici: 09/07/2009
Data fi: 09/07/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Jardí Botànic de Blanes.

Horaris/preus: dijous a les 9h / Renfe Catalunya: 38 e.

Web: http://www.don-na.com/
Observacions:
- Ens trobem a l'època a.dequada per fer una visita als jardins més esplendorosos de la
nostra costa i per divertir-nos en una simpàtica sortida de final de curs ..

Ens traslladarem fins a Blanes amb tren i arribarem al Botànic amb un' trenet, A'cabada
lcvisito guiada baixarem amb el trenet a la platja per dinar en un restaurant dirigit per
dones.

.

- La seva cuina lici 'seva' companyia amenitzaran el dia.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.

.

•:. 30 ANYS D'AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS. El PAPER DE lES DONES
EN lA POLÍTICA MUNICIPAL
Data d'inici: 10/07/2009
Data fi: 10/07/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19h
E-mail inscripcions: dones@iniciativa.cat
Web: http://www.donesambiniciativa.cat
Telèfon inscripcions: 933 010 612

Observacions:
- En el marc de la commemoració dels 30 anys d'ajuntaments democràtics, Dones amb
Iniciativa volem retre el nostre petit homenatge a totes les dones que han estat als

ajuntaments del nostre país en cques+s anys.
- Són moltes les dones que formen part de la història d'aquests 30 anys d'ajuntaments
democràtics, les que hi van ser i les que hi són, i creiem necessari posar en valor la seva

feina i els seus sabers, ja que han donat i donen profunditat democràtica als nostres

Ajuntament·s. En finalitzar se servirà un petit refrigeri
- Organitza: Dones amb Iniciativa ..

•:. MENJAR COL· LOQUI AMB El 'ciRCULO DE MUJERES DE NEGOCIOS'
Data d'inici: 17/07/2009
Data fi: 17/07/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Hotel Catalonia. PI. Espanya 6-8. 08004 BARCELONA
Horaris: divendres de 14 a 16h
Web: www.mujeresdenegocios.net
Observaci ons:

30



)

- Es necessari sol·licitar assistència i rebre informació per part de la

organització del Círculo de Mujeres de Negodos jo que les places són

limitades.
.

- Convidat : Sr. Felip Puig Godes. Diputat del Parlament de CatQlunya. Membre de la

Comissió' Executiva. Nacional de CIU� Ex-Conseller de Medi Ambient, Política

Territorial i Obres Públiques de la Generalidad de Catalunya. Enginyer de camins, canals
i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya.
- Tema : 'Dones Profesionals-Microempreses-Pymes ¿Quines polítiques econòmiques
necessitem?' Abordarem el t�ma del punt de vista de las necessitats de les

professionals, les micro i les pymes respecte la economia i la crisi actual.
- Organitza: Círculo de Mujeres de Negocios

.:.
\

CONCENTRACIÓ 'HOMENATGE A LES�DONES ASSASSINADES'
Data d

I

inici 20/07/2009
. Data fi: 20/07/2009

Entrada: Lliure
Lloc: PI Sant Jaume. 08002 BARCELONA
Horaris: dilluns a les . 20:00 h

Web: www.violenciadegenere.org
Observacions:
- Organitza: Homes en Diàleg.
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El CIRI:> us desitja que, ..gaudiu
tingueu unes bones vacancès .

•

Centre Municipal d'Informació
i Recursos per a les Dones

CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona

Tel. Informació: 93 285 03 57

Correu electrònic: cird@bcn.cat

Web: http://www.bcn.catldones
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