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setembre 2009
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Podeu trobar l'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 (Camèlies 36-38.08024 Ben)
- Pròleg. Llibreria de les Dones (Sant Pere Més Alt 46 bxs. 08003 Barcelona).
- Ca la Dona (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'actes per l'AGENDA DONA es tanca el DIA 20 de cada mes,

per qüestions tècniques d'edició.

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

Agraïm la vostra col·laboració.

2



LES NOIES DEL BLAT DE MORO

,

ROSER RIUS: EXPOSICIO DE LES IL· LUSTRACIONS
ORIGINALS

Conte basat en una llegenda del matriarcat Zuni, Amèrica N.

Inauguració: dimecres 23 de setembre, lOh

Organitza: CIRD.
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.·1 Ajuntament de Barcelona

.

Qones .

Centre MuniCipal dtntorrnacró
I Recur50s per a les Dones

NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES
DEL CENTRE D'INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES
DONES (C.I.R.D.)
Juliol- Agost del 2009

Si voleu algun document, demaneu-lo en préstec:
ncastells@bcn.cat

ALARIO TRIGUEROS, Ma Teresa. Arte y feminismo. Donostia - San Sebastián: Nerea,
2008. (Arte hoy; 22). 120 pàgs.
BARBIERI, Pinuccia et al. Palabras que usan las mujeres para nombrar lo que hacen y
viven hoy en el mundo del trabajo. Madrid : Horas y horas, 2008. (Cuadernos
inacabados ; 52). 118 pàgs.
BELZUNEGUI, Ángel et al. Mestres, escoles i igualtat entre gèneres: la transmissió
de valors igualitaris en I 'educació primària vista pel col.lectiu docent. Tarragona :

Arola Editors, 2008. (Atenea; 4). 194 pàgs.
BERGALLI, Roberto et al. La humillación : técnicas y discursos para la exclusión
social. [Barcelona] : Edicions Bellaterra, 2009. (La Biblioteca del Ciudadano). 157

,pàgs ..

,BERNÁRDEZ RODAL, Asunción; GARCÍA RUBIO, Irene; GONZÁLEZ
GUERRERO, Soraya. Violencia de género en el cine español : análisis de los años

I

1998 a 2002 y guía didáctica. Madrid: Editorial Complutense, 2008. (Investigaciones
Feministas).261 págs.

.

BRIZ, Mamen; GARAIZABAL, Cristina (coords.). La prostitución a debate: por los
derechos de las prostitutas. Madrid: Talasa, 2007. 190 págs.

.

BURKE, Theresa; REARDON, David C. Mujeres silenciadas ;' cómo se explica el

sufrimiento de la mujer que aborta. Madrid: Sekotia, 2009. (Opinión y Ensayo; 15).
363 pàgs.
DÍAZ, Mònica (coord.). Qui té roba per rentar? [Barcelona] : Icària, 2008. 67 pàgs.
CAPEL. Rosa María (dir.). Cien años trabajando por la igualdad. Madrid: Fundación
Francisco Largo Caballero ; UGT; Instituto de la Mujer, 2008. 262 pàgs.
COBO, Rosa (ed.) Educar en la ciudadanía: perspectivas feministas. Madrid: Libros
de la Catarata, 2008. (Los Libras de la Catarata; 264). 186 pàgs.
La emergencia del feminismo islámico: selección de ponencias del Primer y Segundo
Congreso Internacional de Feminismo Islámico. Barcelona: Oozebap, 2008. (Asbab ;
2). 302 pàgs.
Fabricado por mujeres: género, la industria de la confección global y el movimiento

por los derechos de las trabajadoras. [Bilbao] : Campaña Ropa Limpia; Barcelona:
Icaria,2008. 128 pàgs.
FORNET-BETANCOURT, Raúl. Mujer y filosofia en el pensamiento iberoamericano:
momentos de una relación dificil. Rubí (Barcelona) : Anthropos, 2009. (Pensamiento
crítico/Pensamiento utópico; 178. 206 pàgs.
FREUND, Gisèle. El mundo y mi cámara. Barcelona : Ariel, 2008. (Biografías y
memorias del siglo XX). 210 pàgs.
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GARCÍA GALÁN, Sonia. Mujeres modernas, madres conscientes y sufragistas
exaltadas: ideales de feminidad y debates feministas en Asturias (1919-1931). Oviedo: .

KRK, [2009]. (Alternativas; 29). 544 pàgs.
GARCÍA LASTRA, Marta; CALVO SALVADOR, Adelina; SUSINOS RADA, Teresa
(eds.). Las mujeres cambian la educación: investigar la escuela, relatar la experiencia.
Madrid: Narcea, 2008. (Colección Mujeres). 286 pàgs.
GONZÁLEZ �UÁREZ, Amalia. Mujeres, varones y filosofia: historia de la filosofia:
20. Bachillerato. Oviedo: Instituto Asturiano de la Mujer; Barcelona: Octaedro, 2009.
190 pàgs.
HARRIS, Robie. És alIucinant! : un llibre que parla sobre òvuls, espermatozous,
naixements, nounats i famílies. Barcelona: Serres, 1999. 81 pàgs.
HARRIS, Robie H. Sexe ... què és? : desenvolupament, canvis corporals, sexe i salut
sexual. 2a. ed. Barcelona: Serres, 2005. 90 pàgs.
HOLGADO FERNÁNDEZ, Isabel (ed.) Prostituciones: diálogos sobre sexo de pago.
Barcelona: Icaria, 2008. (Antrazyt ; 268). 164 pàgs.
Imaginario cultural, construcción de identidades de género y violencia : formación
para la igualdad en la adolescencia. Madrid: Instituto de la Mujer, 2008. (Estudios;
103). 320 pàgs.
KIPEN, Ana; CATERBERG, Mónica. Maltrato, un permiso milenario: la violencia
contra la mujer. Barcelona: Intermón Oxfam, 2006.
LLINÀS CARMONA, Conxa. Feminismes de la transicio a Catalunya : textos i
materials. Barcelona: Horsori, 2008. (quaderns per a l'anàlisi; 23). 207 pàgs.
LÓPEZ GONZÁLEZ, María. Mujeres con discapacidad : mitos y realidades en las
relaciones de pareja yen la maternidad. Madrid: Narcea, 2008. (Mujeres). 147 pàgs.
LÓPEZ PRECIOSO, Magdalena; MESTRE I MESTRE, Ruth. Trabajo sexual :

reconocer derechos. Valencia: La Burbuja, 2006. 150 pàgs. ,

LÓPEZ SALAMERO, Nunila. La Cenicienta que no quería comer perdices.
[Barcelona] : Nido de Boas, 2009. [43 pàgs.].
LORENTE ACOSTA, Miguel. Los nuevos hombres nuevos: los miedos de siempre en

tiempos de igualdad. Barcelona: Destino, 2009. (Imago Mundi; 154). 281 pàgs.
LOUART, Carina. Noies i nois, la igualtat. Barcelona: Estrella Polar, 2009. (El món
estimat). 79 pàgs ..
MARGARIT, Meritxell. El secret de I 'Anna: abusos sexuals a menors. Barcelona:
P.A.U., 1998. (Contes per parlar; 1).48 pàgs.
NICHOLSON, Virginia. Ellas solas : un mundo sin hombres tras la Gran Guerra.
Madrid: Turner, 2008. 364 pàgs.
OLIO, Isabel. Estela, grita muy fuerte! México: Fineo, 2008. (A lomos de Clavileño).
21 pàgs.
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Juan Carlos; URIBE VÁZQUEZ, Griselda (coords.).
Masculinidades : el juego de género de los hombres en el que participan las mujeres.
Madrid: Plaza y Valdés, 2009. 308 pàgs.
SAIZ OTERO, Concepción. La revolución del 68 y la cultura [emenína t un episodio
nacional que no escribió Pérez Galdós (apuntes del natural). Madrid : Ministerio de
Educación y Ciencia y Biblioteca Nueva, 2006. (Clásicos de la Educación; 14). 142
pàgs.
SAVIN-WILLIAMS, Ritch C. La nueva adolescencia homosexual. Madrid: Morata ; A
Coruña: Fundación Paideia Galiza; 2009. (Educación crítica). 213 pàgs.
SCHAEFER, Carol. La voz de las trece abuelas : ancianas indígenas aconsejan al
mundo. 2a. ed. Barcelona: EdicionesLuciérnaga, 2009. 307 pàgs. 307 pàgs.
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SEN, Amartya. Identitat i violència : qui té interès .a convertir la identitat en un

conflicte? Barcelona: La Campana, 2009. (Obertures; 24).293 pàgs.
SIMÓÑ RODRÍGUEZ, María Elena. Hijas de la igualdad, herederas de injusticias.
Barcelona: Narcea, 2008. (Mujeres). 246 pàgs.

,

PROLEG CONTINUAU

Pròleg, la llibreria de les. Dones de la ciutat de Barcelona,
després de 18 anys al carrer Dagueria 13, continua la seva activitat i es

trasllada al carrer Sant Pere Més Alt 46 bxs. 08003 Barcelona

(al costat del Palau de la Música Catalana) .

. El nou local de Pròleg obrirà les seves portes al setembre.
Des del CIRD (via email 'j web) us mantindrem informades i informats del
dia d'obertura 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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ÍNDEX

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

•:. Conferència' Iran, dona i democràcia' 9
.:. Jornada' Dones indígenes de Cambotja' 9
.:. Sessió inay�ural curs 2009 - 2010 10
.:. Tnobcdo 'Preparació del 25 de novembre' 10
.:. Acte de sensibi lització: Xerrada' Comunicació en la família construcció dels 11

vincles efectius en les primeres etapes de la vida'
.:. Conferència' Què és I' assetjament o mobbing immobiliari?' 11
.:. Narrativa' Poesia i Narrativa lèsbica' 11
.:. Assemblea per a les' J'orncdes Feministes Estatals de Granada de desembre' 12
.:. Conferència' Els Evangelis secrets de Maria i Maria Magdalena' 13
.:. Cafè de les Dones: 'Les vacances. Com les veiem les dones. Com desitjaríem viure- 13

les' ,dins 'Cafè de les Dones'
.:. Reunió informativa' Viatge de tardor' amb Don-na 13
.:. Conferència' Hi ha Política al Caprabo' 14
.:. Xerrada del setembre' DRET A DECIDIR si tenir fills/es a o no tenir-ne' ,del 14

XXIII Premi 8 de març Maria Aurèlia Capmany: 'Drets sexuals i reproductius'
.:. Presentació del llibre de Thais Morales 'Una aparición inesperada en la Librería 15

Bèrtrand'
.:. Sessió informativa' Danone, et cuida' , amb Don-na. 15

CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....

•:. Projecte' Faro 4': Tallers de orientació a dones immigrants 16
.:. Curs 'Lideratge i gènere' , adreçats � persones amb responsabilitat política o 16

tècnica dels municipis
.:. Taller Grup de Lectura Don-na 'Animals destructors de lleis' de Ricard Salvat, 17

amb Maria Dolors Sàrries
.:. Taller 'Relacions afectives i sexualitat' 17
.:. Presentació Curs 'Estrella' 18
.:. Curs' La perspectiva de gènere en els mitjans de comunicació locals'

, adreçats a '18

persones amb responsabilitat política o tècnica dels municipis
.•:. Taller de l'amor romàntic a l'amor lliure 18
.:. Taller d'autodefensa personal amb perspectiva de gènere 19
.:. Curs' Romanticisme i arquitectura del segle XIX' ,

dins el 'Curs estrella dels 19
dilluns'

.:. Curs 'Polítiques d'innovació: usos del temps, cap a una nova organització social', 20

adreçats a persones amb responsabilitat política o tècnica dels municipis
.:. Taller d'eines personals per a dones 20
.:. Curs 'La perspective de gènere en les polítiques de promoció econòmica'

,
21

adreçats a persones amb responsabilitat política o tècnica dels municipis.
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-ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...

•:. Projecció de la pel·lícula 'Mirades desvelades', d' Alaba Sotorra Clua dins el 19è 22

Cicle de Cinema DE DONES 'Les dones transformem'
.:. Projecció de la pel·lícula 'Caramel', de Nadine Labaki dins el 19è Cicle de Cinema 23

DE DONES 'Les dones transformem'
.:. Projecció de la pel·lícula 'Mataharis', de Iciar Bollaín dins el 19è Cicle de Cinema 23

DE DONES 'Les dones transformem'.

EXPOSICIONS

.:. Exposició d'art. Adona't'

.:. Festa Major d' Horta: Exposició'Mans de Dona' als comerços de la zona del Cor 25
d'Horta

.:. Exposició:'Claus de dones (Mobbing)' 25

.:. Exposició' Submergides a la feina. El treball femení en negre dins el món del 26
tèxtil'

.:. Exposició de fotografies d' A�elia McGoldrick: 'Women Who Rock' 26

.:. Inauguració de l' exposició al CIRD" Les noies del blat de moro'. II·lustracions 27

originals de Roser Rius.

ALTRES ACTES

.:. Programa' Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dones entre 50-64 28

anys
.:. Ruta guiada 'Ciutadanes. Ruta de les donés' organitzada per l'Institut Municipal 28

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

'

28
.:. 'Dinar de Festa Major' amb Don-na. 29
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JORNADES,CONFERÈNCIES,XERRADES,COL . LOQ�IS ....

•:. CONFERÈNCIA 'IRAN, DONA I DEMOCRÀCIA'
Data d'inici 08/09/2009

Data fi: 08/09/2009
Entrcdc: Lliure
Lloc: Casa Àsia. Av. Diagonal, 371*373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts a les 19:30 h

Web: www.casaasTa.es
Telèfon: 933 680 836

Observacions:
- L'analista política iraniana Nazanin Amiriam explicarà com les dones iranianes

segueixen sent les vertaderes d'una fascinant i complexa lluita, no només contra la

segregació sexual a la qual estan sotmeses, sinó també per la democratització de la
seva terra, burlant-se de les lleis i tradicions que pretenen arrabassar-los el dret de
sobirania sobre la seva destinació com a dones i com a Ciutadanes.

-: Organitza: Casa Àsia

.:. JORNADA 'DONES INDÍGENES DE CAMBOTJA'
Data d'inici 09/09/2009

, Data fi: 09/09/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Casa Àsia. Av. Diagonal, 371*373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris: dimecres de 18:00 h a 21:00 h
Web: www.casaasia.es �

Telèfon : 933 680 836
Observacions:
- Lloc: Auditori Tagore.
- En aquesta jornada es donaran a conèixer les necessitats i els reptes de les dones

indígenes cambotjanes, el projecte que els Psicòlegs Sense Fronteres desenvolupen per
millorar el seu benestar psicosocial, així com els resultats de l'estudi que han realitzat,
amb finançament de I' AECID i la col·laboració tècnica de la Universitat d'Oviedo, sobre
la seva situació en relació als Objectius de Desenvolupament del Mil'leni de I'O�U.
- A càrrec d' Héctor Rifà, director del projecte "Avaluació de les necessitats

promoció del benestar psicosocial en les dones indígenes de Cambotja";, Imma Calm,
conselleres tècnica en cooperació de Psicòlegs Sense Fronteres ONGD a Cambotja i

Chak
.

Moel, representant del Ministeri d' Assumptes per a la dona en la província
indígena de Ratanakiri (Cambotja), entre d'altres.
- Organitza: Casa' Àsia
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.:. SESSIÓ INAUGURAL CURS 2009 - 2010
Data d'inici 14/09/2009

.

Data fi: 14/09/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: di IIuns a les 17: 30 h

E-mail: info@don-na.com
Web: wÍNw.don-na.com
Telèfon : 93'2 151 373

Observacions:
- Per aquesta esperada sessió inaugural, hem convidat al professor
SEBASTIÀ SERRANO autor del llibre, 'La festa dels sentits', recentment publicat per
ARA Llibres.
- Us proposem venir a Don-na amb els sentits aguditzats, per 'escoltar a SEBASTIÀ

, SERRANO, Catedràtic de Lingüística a la Universitat de Barcelona, expert orador en

Teoria de la Comunicació, autor del llibre rècord en vendes, 'Els secrets) de la

felicitat' .

- Organitza: Don-na, Prisma Cultural

.:. TROBADA 'PREPARACIÓ DEL 25 DE NOVEMBRE'
Data d'inici 16/09/2009
Data fi: 16/09/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres a les 19:00 h

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

Observacions:
- El passat 1 de juliol es va fer una trobada per començar a preparar el "25 de

. novembre" d' enguany. En aquesta trobada era important aportar temes que vulguem'
traslladar a les dones i a la societat per tal de que al setembre ja vinguem amb lemes,
idees de com organitzar I' acte, el manifest, el cartell ... i a I' octubre invertir forces en.
els preparatius organitzatius. Es plantegen dos temes: "L'abús sexual a nenes", poder
aportar un discurs feminista respecte el tema a nivell sócial ja que estan sorgint
experts i expertes que moltes vegades obvien el gènere. Continua sent un tema

àmpliament invisibilitzat. La "credibilitat de les dones", com a punt essencial per a la

recuperació, la reparació i la justícia. Fa dos anys que està sorgint tot sector
contestatari que posa en entredit la paraula de les dones maltractades arrel dels canvis
a través de les lleis i els recursos. Si alguna vol aportar algun altre tema també serà

benvingut. Sinó es va plantejar poder unir aquests dos. Per la propera trobada us

convidem a totes les que esteu interessades a pcr+icipcr. volem sentir les vostres veus

i aportacions. Hauríem d' anar pensant en lemes, el manifest, quin cartell ens imaginem,
o si se' ns acudeix alguna cosa per I' acte de la concentració o la mani. .. Us esperem, a les

que participeu, les que heu participat i les que us agradaria participar aquest any.
- Organit�a: Xarxa de dones feministes contra la violència.
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.:. ACTE DE SENSIBILITZACIÓ: XERRADA 'COMUNICACIÓ EN LA
FAMÍUA r CONSTRUCCIÓ DELS VINCLES AFECTIUS EN LES
PRIMERES ETAPES DE LA VIDA'
Data d'inic¡'¡7/09/2009
Data fi: 17109/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis. Feliu i Codina, 20. 08031 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous' a les 18:30 h

E.7mail: piad horta@bcn.cat
Telèfon : 93.420.00.08 I 93.358.81.00
Observacions:

- A càrrec de: Montse Garcia Salomó.
- Organitza: PIAD - Punt d'Informació i Atenció a les Dones d'Horta-Guinardó

.:. CONFERÈNCIA 'QUÈ ÉS L'ASSETJAMENT O ,MOBBING IMMOBILIARI?'
Data d'inici 17/09/2009
Data fi: 17109/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 19:00 h

Web: www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
,- Sala Gran (30. Planta).
- A càrrec de Sylviane Dahan.
- L'assetjament immobiliari és, el conjunt de pressions exercides per part del

propietari d'una vivenda al Ilogaterla, per fer-Iola fora del seu domicili. Aquesta
conducta pot m a ter i a I i t :z; a r - s e end i fer en ts comportaments: accions o

omissions, amb diferent grau d'intromissió, que poden arribar a la violència ilo a

I' agressió.
'

,
- Sylviane Dahan és responsable de la Vocalia de Dones de l'Esquerra de L'Eixample;
responsable de Treball Dones de la FAVB i Dones d' Enllaç.
- Organitza: Vocalia de dones .

•:. NARRATIVA 'POESIA l NARRATIVA lÈSBICA'
Data d'inici 18/09/2009
Data fi: 18/09/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison - Espai Francesca

Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres a les 19:00 h

Web: www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:

- Sala Gran (30. planta).
- A càrrec d' Elena Castro.
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- Aquest mes de setembre encetem un cicle sobre literatura lèsbica, que c?nstarà de
dues conferències i un taller. La primera, sobre narrativa i, una altra, sobre poesic,
prevista pel 23 d' octubre.
El taller, que es portarà a terme el 24 d'octubre, porta per títol (Des)fent el

gènere: la construcció d'identitats alternatives a la narrativa i la poesia lèsbica

esponyolc idels segles XX i XXI.
'

- La narrativa lesbiana actual. Reflexions sobre la seva evolució des dels anys 60 'fins
als nostres dies.
- A partir dels anys 60 diverses escriptores espanyoles van oferir en els seus textos

les primeres representacions d' una identitat lesbiana.
Si bé en la majoria dels casos no es pot parlar d' una consciència a intenció clara per
part de I' autora per escriure un relat pròpiament lèsbic, es tracta de textos

imprescindibles per al desenvolupament de I' expressió literària d' una identitat
lesbiana que, a mesura que ens endinsem en la segona meitat del segle XX , floreix cada

vegada amb més força i visibilitat en els relcts de les autores més joves.
- Elenà Castro és doctoro en literatura hispànica per la Universitat de Texas en

Austin (EEUU) i llicenciada en filologia hispànica, amb especialitat en literatura, per la

Universitat de les Illes Balears.En l'actualitat és professora titular de literatura

contemporània espanyola a Louisiana State University, Baton Rouge (EEUU). '

- Orqcnifzc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .

•:. ASSEMBLEA PER A LES 'JORNADES FEMINISTES ESTATALS DE
GRANADA DE DESEMBRE'
Doto d'inici 19/09/2009
Data fi: 19/09/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Ca la Dona. C Casp: 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 10:30 h
Web: www.feministas.org
E-mail mscripcicns: xarxafem@xarxafeminista.org
Telèfon : 934 127 161

Observac i ans:
- Estem treballant per concretar I' anada a les Jornades Feministes Estatals de

Granada que es faran durant el pont de la Constitució del mes de desembre i per a les

vostres previsions us fem saber algunes dades importants: pot sortir per 200 e.Inclou:
- Anada i tornada en tren-llitera.
- Dues nits d'hotel/hostal a Granada.
- Inscripció a les Jornades que inclou tres dinars de picnic dels dies 5, 6 i 7 de

desembre. Us agrairem que feu Preinscripcions per saber quantes places hem de

reservar a l'emnil indicat deixant les vostres dades personals de contacte.
- El termini per presentar ponències és el 2 d' octubre i les heu de fer arribar abans a

la Xarxa Feminista que som les encarregades de coordinar tot el que vagi de Catalunya.
- Els continguts s' estructuraran en 4 camps de debat:

1.- Identitats frontereres. Esdevenirs i activismes feministes.
2.- Cossos i sexualitats.
3.- Treballs, cura, crisi i acció feminista.
4.- Noves representacions / Nous contextos.

- Organitza: Ca la Dona-Xarxa de bones contra la violència
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.:.' CONFERÈNCIA ' ELS EVANGELIS SECRETS DE MARIA l'MARIA
MAGDALENA'
Data d'inici 21/09/2009
Data fi: 21/09/2009'
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 17:30 h

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

Observacions:
- En aquest opossioncnt viatge en el temps, Lluís Busquets i Grabulosa ens descobreix,

a partir de l'anàlisi dels evangelis apòcrifs i canònics, les llegendes medievals i la
història de l' art i com s' han anat construint els mites sobre les dues figures femenines,
tot desmentint els tòpics i la visió androcèntrica i aportant llum sobre dos personatges
cabdals en la nostra cultura.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural

.:. CAFÈ DE LES'DONES: 'LES VACANCES. COM LES VEIEM LES DONES.
COM DESITJARÍEM VIURE-LES' , DINS 'CAFÈ DE LES DONES'
Data d'inici 28/09/2009
Data fi: 28/09/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison - Espai Francesca

Bonnernaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns e les 19:00 h

Web: www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
., Sala de Trobada (2Q planta).

- Després d'un estiu, que esperem que hagi estat fantàstic i que hagueu aprofitat per
fer llargues converses omb amics i amigues, us proposem un intercanvi
d'experiències estiuenques 'des d' una perspectiva feminista.
- En aquesta ocasió, el tema que encetarà la tornada serà: durant les vacances

complim els desitjos dels altres o fem realitat els nostres?
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison

.:. REUNIÓ INFORMATIVA 'VIATGE DE TARDOR' AMB DON-NA
Data d'inici 29/09/2009
Data fi: 29/09/2009
Entrcdc: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Cataluny-a, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts a les 17:30 h

'

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

Observacions:
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- Com és habitual a Don-na, la primera setmana de novembre us proposem un viatget
per Europa de gran contingut cultural i de cost assequible.
- Us convidem a assistir a la reunió informativa, on desvetllarem tots els secrets del

viatge.
- Organitza: Don-na, Pr-ismc Cultural

.:. CONFERÈNCIA 'HI HA POLÍTICA AL CAPRABO'
Data d'inici 30/09/2009
Data fi: 30/09/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison - Espai Francesca

Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA

Horaris/Preus: dimecres a les 19:00 h

Web: www.bonnemaison-ccd.org
Observacions: .

,

- Sala Gran (3a. planta)
- A càrrec de Marina Terragni, Periodista i assagista.

/
- La imaginació i la política és el p,unt de partida d' aquesta conversa que matindrem amb
la periodista italiana. El tema: la política de dones en una cadena de supermercats
italiana. f' ' ..

El darrer llibre de Marina Terragni, publicat per l'editorial Mondadori, al 2007, porta
per títol: 'La scomparsa delle donne', (La desaparici6 de les dones: masculí, femení i

. altres coses del gènere), on posa en evidència la recuperació dels valors de la feminitat
sense renunciar a la llibertat conquerida.
-.Organitza: Vocalia de dones.
- Col·labora: Centr.e de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .

•:. XERRADA DEL SETEMBRE 'DRET A DECIDIR SI TENIR FILLS/ES A O·
NO TENIR-NE' , DEL XXIII PREMI 8 DE MARÇ MARIA AURÈLIA
CAPMANY: 'DRETS SEXUALS r REPRODUCTIUS'
Data d'inici 30/�9/2009

-

Data fi: 30/09/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
H'ora�is/Preus: dimecres a les 18:30 h

Web: www.dsir.apfcib.org
Web: www.observatori.apfcib.org
Observacions:

- Xerrada a càrrec de la Sra. Isabel Iserte Hernàndez, vicepresidenta de l' Associació
de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB).
- Organitza: l' Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB).
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.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE THAIS MORALES 'UNA APARICIÓN
INESPERADA EN LA LIBRERÍA BERTRAND'
Data d'inici: 30/09/2009
Data fi: 30/09/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Llibreria Cómplices. Cervantes 2. 08002 BARCELONA·
Horaris/Preus: dimecres. Truqueu a la llibreria per a confirmar l'hora.
E-mail: complices@libreriacomplices.com
Web: http://personal.iddeo.es/complices/
Telèfon: 934.127 283

Observacions:
- Organitza: Llibreria Cómplices .

•:. SESSIÓ INFORMATIVA 'DANONE, ET CUIDA', AMB DON-NA
Data d'inici 30/09/2009
Data fi: 30/09/2009
Entrada: Lliure
Lloc: DM-na, Prisma Cultural. Rbla. Cctclunvc, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres a les 12:00 h

•

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

Observacions:
- "Danone et cuida" és un projecte de l' empresa catalana que consisteix en sessions

informatives on s'explica les claus d'una alimentació variada, sana i equilibrada, dins els·
diferents grups d' aliments.
- Atencié.: Aquesta sessió informativa tindrà lloc al nou espai Danone, situat a

l' avinguda Diagonal/Francesc Macià.
- En acabar tindrem taula reservada per dinar en el mateix lloc.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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CURSOS , TALLERS, SEMINARIS ....

•:. PROJECTE 'FARO 4' : TALLERS DE ORIENTACI6 A DONES
IMMIGRANTS
Data d'inici 01106/2009
Data fi: 30/12/2009
Entrada: Lliure
Lloc: ACISJF - Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina.
C València, 273 lr la. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres i dijous de 09 h a 14 h. Quinzenal.
E-mail: sido@acis¡f.es
Web: 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 treball individual.
- Grupal:

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

- Organitza: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina .

•:. CURS 'LIDERATGE I GÈNERE' ADREÇATS A PERSONES AMB
RESPONSABILITAT POLÍTICA O TÈCNICA DELS MUNICIPIS
Data d'inici 17/09/2009
Data fi: 18/09/2009
Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous i divendres de 10:00 h a 14:00 h

.

Web inscripcions: http://www.diba.cat/c ¡s/ ¡ornada.asp?id=407
Observacions:
- AULA 306.
- Institut de Formació Política per a Dones.

- El lideratge és un element central en la pràctica' política que tradicionalment ha estat
associat a estils i models androcèntrics. En l'cctuclitct estem assistint a una revisió
dels concepte i a la necessitat de posar en valor actituds i principis vinculats amb la
feminitaf i la diversitat.
- Professora: Ester Barberà, catedràtica de Psicologia de la Universitat de València.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadc:nia de la Diputació de Barcelona.
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.:. TALLER· GRUP DE LECTURA DON-NA 'ANIMALS DESTRUCTORS DE
LLEIS' DE RICARD SALVAT, AMB MARIA DOLORS SÀRRIES
Data d'inici 17/09/2009
Data fi: 17/09/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA

Hcrcris/Pr-eus: dijous a les 17:30 h

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

Observacions:
- A Ricard Salvat el tenim a la vostra disposició des del mes de juny passat.

- Dirigirà el Taller de Lectura, Maria Dolors Sàrries, Directora d'Editorial Meteoro, la

quol ha publicat la novel·la. Us hi esperem a totes.
- Per parlar-nos del llibre comptarem amb Ió presència de l'editor Jordi Fernando.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural

.:. TALLER 'RELACIONS AFECTIVES l SEXUAUTAT'
Data d'inici 21/09/2009
Data fi: 26/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: PIA D - Punt d'Informació i Atenció à les Dones de Nou Barris. C Doctor Pi i

Molist,133 bxs. dta. 08042 BARCELONA
- Atenció: L'espai on es realitzarà el taller està per confirmar. Contacteu amb els PIAD
de Nou Barris i d

I

Horta Guinardó.
Horaris/Preus: dilluns a les 17:00 h. Horaris de tarda. Pendents de confirmar.
Horari d'atenció PIADs: dilluns, dimecres i divendres:9-12h i dimarts i dijous:16-19h.,

Telèfon: 93 420 0008 PIAD Horta-Guinardó
Telèfon: 93 291 68 67 PIAD Nou Barris

Observacions:
- L'objectiu del taller és oferir un espai de reflexió a les dones sobre el model de
sexualitat que tenim en la nostra societat i com aquest està condicionat des del model
sexista i desigual promogut pel sistema patriarcal. En elteller es parlarà sobre aquells
aspectes que més interessin al voltant de les relacions afectives i la sexualitat, per tal
de capacitar a les dones sobre el gaudir d'una sexualitat conscient i integradora.
- AI taller es poden treballar diferents qüestions:

I

- Desenvolupar les capacitats de comunicació, d'enteniment mutu, de tendresa,· de
sensibilitat i de responsabilitat per i amb les demés persones.
- Plantejar qüestions sobre les seves relacions afectives i sexuals, desenvolupant
l'autoconeixement.
- Prendre les seves pròpies decisions i avaluar els riscos als que són exposades durant
la seva vida sexual.
- Sexualitat com relacions sexuals i procreació, i a més, com equitat de gènere,
erotisme i dret al plaer.
- Organitza: PIAD - Punt d'Informació i Atenció a les Dones d'Horta-Guinardó i Punt
d'Informació i Atenció a les Dones de Nou Barris.
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.:.' PRESENTACIÓ CURS 'ESTRELLA'
Data d'inici 28/09/2009
Data fi: 28/09/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya; 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 17:30 h

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

Observacions:
- La presentació del Curs més selecte d'Humanitats, servirà per conèixer i escoltar les

propostes que el professorat de tot el curs ens farà.
- LaI vostra presència serà decisiva per comprovar la qualitat indiscutible, tant dels
temes com del professorat.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural

.:. CURS 'LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ LOCALS' ADREÇATS A PERSONES AMB
RESPONSABILITAT POLÍTICA O TÈCNICA DELS MUNICIPIS
Data d'inici 01/10/2009
Data fi: 05/11/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaisop. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 09:30.h a 13:30 h
Web inscripcions: http://www.diba.cat / jornades/cursmit jans
Observacions: .

- Analitzarem els mitjans de comunicació locals i com aquests són font de transmi-ss �

dels valors i estereotips sexistes de la nostra societat. Es revisaran els continguts, I-'.J
estructures i els diferents usos de la comunicació. l s'oferiran recursos per per evitar
l'ús del llenguatge sexista, pel tractament de_ les imatges estereotipades i per enfocar

- una bona praxiS municipal. Es realitzarà un recorregut pels mitjans ·de comunicació
_ interactius, analitzant les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies ( TIC)
per potenciar la participació social i política de les dones, i utilitiant com exemples
algunes de les xarxes més importants i amb més repercussió en aquest medi.
- AULA 306.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona .

•:. TALLER ·DE L'AMOR ROMÀNTIC AL' AMOR LUURE
Data d'inici: 28/09/2009

. Data fi: 30/11/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Equipament Cívic Antiga Estació de Magària (C/ Gran Via de les' Corts Catalanes,
247). BARCELONA
Horaris/Preus: di lIuns de 18 a 20 h.
Telèfon: Les dones interessades a participar als tallers, s' han -de posar en contacte
amb la Tècnica del PIAD, per tal de formalitzar la inscripció* i realitzar una entrevista
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prèvia. - Horari d'atenció directa: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 12 h; dimarts i

dijous de 16 a 19 h. (PI. Sortidor, 12. Tel. 93 443 43 11). *Atenció: les inscripcions
. començaran a partir del 2 de setembre.
Observacions:
- Dies concrets: 28 de setembre + 5,19,26 d'octubre + 2,9,16,23,30 de novembre.
- Màxim de dones participants: 15.
- A càrrec de Betlem Estrany (tallerista de CAPS). .

- "Taller vivencial i corporal, que t'ajudarà a descobrir quins models d'amor has viscut i

quins t'han fet mal, a conèixer-te a tu mateixa, a compartir algunes experiències de la

teva vida, a mi llorar els aspectes que no t'agraden de la teva personalitat i a valorar els

que sí que t'agraden".
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Sants-Montjuïc .

•:. TALLER D'AUTODEFENSA PERSONAL AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
Data d'inici: 29/09/2009
Data fi: 03/11/2009

Entrada: Lliure
Lloc: : Centre Cívic "ÈI Sortidor" Plaça del Sortidor, 12 (Poble Sec). BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 18 a 19.30 h.
Telèfon: Les dones interessades a participar als tellers, s'han de posar en contacte

amb la Tècnica del PIAD, per tal de formalitzar la inscripció* i realitzar una entrevista

prèvia. - Horari d'atenció directa: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 12 h; dimarts i

dijous de 16 a 19 h (Tel. 93 443 43 11). *Atenció: les inscripcions començaran a partir
del 2 de setembre.
Observacions:
- Dies: 29 setembre + 6, 13, 20, 27 octubre + 3 novembre.
- Taller de 6 Sessions setmanals (de 90 minuts de durada cadascuna).
- A càrrec de Montse Esteve (tallerista collcborcdorc de l'Associació Contra la
Violència Domèstica). -

II

Aprendrem a defensar-nos amb els objectes que normalment

portem a sobre (claus, mòbils, diaris, carpetes ... ) i en traurem el màxim partit
físiccment: tot això, es farà de forma divertida, per deixar cncr les tensions". "No cal
tenir cap preparació física, ja que I' objectiu és saber utilitzar el que tenim a mà; i a

més a més, crearem un espai on reforçar l'autoestima i la xarxa relacional de les dones

pcr ticipcnts''.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Sants-Montjuïc .

•:. CURS 'ROMANTICISME l ARQUITECTURA DEL SEGLE XIX' ., DINS EL
•CURS ESTRELLA DELS DILLUNS'
Data d'inici 05/10/2009
Data fi: 02/11/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Culturat. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Dates exactes: 05 i 09 i 26 d'octubre i 2 de novembre.
Horaris/Preus: dilluns i dijous de 18:30 h a 20:00 h

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

.

- El romanticisme esdevingué el crit de rebel·lia contra el segle de la Raó i les
Acadèmies. Partint dels ideals de la Revolució Francesa, la individualitat, la

subjectivitct i el sentiment, esdevindran els principis d'una nova sensibi litat que
impregnarà totes les manifestacions artístiques.
- Professora: Maria Mercè Riera, Lido. en Historia de l'Art.
- Atenció: Consulteu preu amb Don-na.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural

.:. CURS 'POUTIQUES D'INNOVACIÓ: USOS DEL TEMPS, CAP A UNA
NOVA ORGANITZACIÓ SOCIAL' ADREÇATS A PERSONES AMB
RESPONSABILITAT POLÍTICA O TÈCNICA DELS MUNICIPIS
Data d'inici 07/10/2009
Data fi: 07/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 10:00 h a 14:00 h
Web inscripcions: www.diba.cat/c ¡s/ ¡ornada.asp?id=579
Observacions:

- Institut de Formació Política per a Dones.
- Les polítiques públiques dels usos socials del temps busquen canviar l' organització
social del temps, amb la seva consideració, la seva gestió, com un nou dret de

ciutadania.
- Professora: Carme Freixa, psicòloga clínica, comunicadora i assessora de la Regidori.a
de Nous Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona
- AULA 306.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona .

•:. TALLER D'EINES PERSONALS PER A DONES
Data d'inici: 08/10/2009
Data fi: 03/12/2009

. Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic "Casinet d'Hostafrancs. C/ del Rector Triadó, 53. BARCELONA
Horcr-is/Preus; dijo�s de 17.30 a 19.30 h.
Telèfon: Les dones interessades a participar als tallers, s' han de posar ert contacte

amb la Tècnica del PIAD, per tal de formalitzar la inscripció* i realitzar una entrevista

prèvia. - Horari d' atenció directa: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 12 h; dimarts i

dijous de 16 a 19 h. (Tel. 93 443 43 11). *Ies inscripcions començaran a partir del 2 de

setembre.
Observacions:
- Dies concrets: 8, 15, 22, 29 d'octubre + 5,12,19,26 de novembre + 3 de desembre ..
- A càrrec d'Imma Lloret (tallerista de CAPS).
- "Aquest taller ens ofereix un temps i un espai per a poder reflexionar sobre:
l'autovaloració, I'autoimatge, els rols de gènere i els estereotips socials, el llenguatge
del cos, les causes de la insatisfacció, la passivitat o la sobrecàrrega de feina, les

pròpies necessitats, les actituds i els recursos que condueixen a un benestar ... ".
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció á les Dones (PIAD) de Sants-Montjuïc.
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.:. CURS I LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LES POLÍTIQUES DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA I

, ADREÇATS A PERSONES AMB
RESPONSABILITAT POLÍTICA O TÈCNICA DELS MUNICIPIS
Data d'inici 09/10/2009
Data fi: 13/11/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 09:30 h a 13:30 h
Web inscripcions: http://www.diba.cat/ jornades/cursgenereieconomia
Observacions:

- Les sessions estaran dedicades a analitzar la situació de les dones en el món laboral,
conèixer la legislació i normativa actual, donar eines pér treballar amb indiccdors i

introduir la perspectiva de gènere en la promoció econòmica i estudi de pressupostos.'
- AULA 306.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutada,nia de la Diputació de Barcelona.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...

•:. PROJECCIÓ DE LA PEL· LÍCULA 'MIRADES DESVELADES' ID' ALABA
SOTORRA CLUA DINS EL 19È CICLE DE CINEMA DE DONES 'LES
DONES TRANSFORMEM'
Data d'inici 08/09/2009
Data fi: 08/09/2009
Entrada: Lliure
Lloc: '* Plaça de les Dones del 36. Atenció: Entrada a plaça per Torrent de 1'0110 o Sta.

Àgata. En cas de pluja: Espai de Joves La Fontana (Gran de Gràcia 190-192).
Horaris/Preus: dimarts a les 21:30 h

E-mail: cird@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/dones
Telèfon: 932 850 357 CIRD

. Observacions:
- El cicle "Les dónes transformem" ofereix tres-propostes cinematogràfiques que

visualitzen i donen valor a les aportacions que les dónes porten a terme en els diferents
àmbits de la societat, concretament, exemples de les trcnsformccions que fan en

l'àmbit de la cultura, del treball i en la mateixa vida quotidiana mitjançant les xarxes

socials. Es tracta de l'exercici d'una mirada que, per tant, s'allunya de la representació
que de manera massa habitual es fa de les dones, tant en els mitjans de comunicació en

general com en el cinema en particular, que les presenten com a passives i fan cas omís
del seu rol destacat en la transformació de la realitat social que les envolta. En els

següents films, en canvi, les dónes prótcqonis+es es presenten com les agents de

transformació social que són, com a portadores d'una mirada específica, d'un fer
particular i innovador que els serveix per lluitar contra les injustícies i per modificar la

pròpia quotidianitat, i amb epa, el món en què vivim.
-

I

Mirades desvelades' retrata l'experiència de cinc dones de Bòsnia, Turquia,
Iran, Afganistan i Pakistan que utilitzen l'art com a mitjà d'expressió i protesta. Un
documental que vol trencar amb els clixés que recauen sobre es dones al món islàmic

. tot donant espai i veu a les lluitadores quotidianes que, per mitjà del cinema, la dansa,
les performances, l'escriptura o la defensa dels drets humans, treballen des de dins,

per canviar el món, Una lluita que és fruit d'una mirada particular, la mirada de la

feminitat, tan sovint invisibilitzcdc, però que mitjançant les arts aconsegueixen fer
pública.

- Espanya, 2008
I

- Versió original subtitulada al català
- Durada: 52 min.

- Presentat per Mercè Coll.
- Amb la presència d'Alba Sotorra.

- Continguts del cicle i conducció del debat: Drac Màgic.
- Organitza: Centre Municip�1 d'Informació i Recursos per a les Dones - CIRD.
.: Col·labora: CC Casa Elizalde i el Districte de Gràcia.
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.:. PROJECCIÓ DE LA PEL·LtCULA 'CARAMEL', DE NADINE LABAKI DINS
EL 19È CICLE DE CINEMA DE DONES 'LES DONES TRANSFORMEM'
Data d'inici 15/09/2009
Dctnfi: 15/09/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302.08009 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts a les 21:00 h

E-mail: cird@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/dones
Telèfon: 932 850 357 CIRD

Observacions:
- França/Líban, 2007.

- Versió doblada al català
- Durada: 96 min.

- AI Beirut actual un saló de bellesa és el punt de trobada de cinc dones amb vides i
edats ben diferents. Allí és on s'entrecreuen les seves històries d'amor, solitud,
sexualitat, els seus temors i la seva lluita permanent entre allò que els agradaria viure i
allò que els és permès. Un retrat coral dels desigs i els obstacles amb què viuen Loyal,
Nisrin, Yamal, Rose i Rima que subratlla la importància de les xarxes quotidianes i el seu

poder de trcnsformcció, tant en la vida personal de cada protagonista, com de la
realitat social en general.
- Presentat per Mercè Coll.

,

- Organitza: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones - CIRD.
- Col·labora: CC Casa Elizalde i el Districte de Gràcia .

.:. PROJECCIÓ DE LA PEL· LÍCULA ' MATAHARIS', DE ICIAR BOLLAÍN
DINS EL 19È CICLE DE CINEMA DE DONES 'LES DONES
TRANSFORMEM'
Data d'inici 22/09/2009
Data fi: 22/09/2009

Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts a les 21:00 h

E-mail: cird@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/dones
Telèfon: 932 850 357 CIRD

Observacions:
- Espanya, 2007.

,

- Versió original espanyola.
- Durada: 95 min.

- Carmen, Inés i Eva són tres investigadores privades, però els seus perfils s'allunyen
completament dels clixés més propis de les pel·lícules d'espies. Han d'anar a comprar,
canviar bolquers i lluitar per mantenir una relació de parella mentre concilien la seva

vida personal amb la fami liar i la professional. 'Un fi Im que ofereix una trencadora
manera de veure un ofici tan masculinitzat com estigmatitzat, i que alhora ens mostra
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com el fer femení és per si mateix transformador, i altera, en aquest cas, l'esfera
laboral.

- Presentat per Mercè Coll.
- Inauguració del Cicle a càrrec d'Eisa Blasco, regidora de Dones de l'Ajuntament de
Barcelona.
- Organitza: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones - CIRD.
- Col·labora: CC Casa Elizalde i el Districte de Gràcia.
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EXPOSICIONS

.:. EXPOSICIÓ D'ART. ADONA'T'
Data d'inici 01109/2009
Data fi: 3·0/09/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison - Espai Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
'Horaris/Preus: De dilluns a divendres d'l1:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h

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

Observaci ons:
- Sala de Trobada (2Q planta)

.

- L'exposició restarà oberta fins al 30 de setembre.
- La mostra recull una selecció de l'obra pictòrica (tècnica mixta sobre llenç i sobre

paper) de l'artista Marisa Corrió:
_

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

.'

•:. FESTA MAJOR D'HORTA: EXPOSICIÓ 'MANS DE DONA' ALS

COMERÇOS DE LA ZONA DEL COR D'HORTA
Data d'inici 12/09/2009
Data fi: 20/09/2009
Entrada: Lliure
Atenció: Pendent de confirmar dies i llocs.
Web: www.bcn.cat/horta-guinardo
E-mail: piad horta@bcn.cat
Telèfon: 934 200 008 / 933 588 100

Observccions:
- Organitza: PIAD d'Horta- Guinardó.

- Col·labora Grup de dones d'Horta .

•:. EXPOSICIÓ: 'CLAUS DE DONES (MOBBING)'
Data d'inici 15/09/2009
Data fi: 17/10/2009
Entrada: Lliure

Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison - Espai Francesca

Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres d'l1:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h.
Atenció: Inauguració: dimarts 15 de setembre a les 19h.
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218

Observacions:
.:. Sala Rosa Vallespí (20. planta).

25



- L'exposició posa en evidència una altra forma de violència contra les dónes:

l'assetjament immobiliari. La mostra consta d'una vintena de fotografies, realitzades
per l'Anna Turbau. Les imatges reflecteixen dònes d'edat avançada que lluiten contra
el ccpitclisme. que vol mcnllevc'ls-hi la llar. Aquest arxiu' fotogràfic ens dibuixa el
contexf urbanístic de la nostre ciutat, assenyalant diferents bert-is de la ciutat,
posant l'accent en el dia a dia de moltes d'aquestes dones afectades per l'especulació
i l'abús de poder .

.

- O�ganitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison

.:. EXPOSICIÓ 'SUBMERGIDES A LA FEINA. EL TREBALL, FEMENÍ EN
NEGRE DINS EL MÓN DEL TÈXTIL' "
Data d'inici 16/09/2009
Data fi: 30/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres i dissabtes de 09:00 h a 21:00 h
Telèfon: 934049495
Observacions:

- Una mirada a una realitat poc estudiada, però molt comuna: la de les dones que
treballaven a cas per a fàbriques, petits tallers o bé com a modistes, brodadores.
puntaires ... un treball no reconegut ni econòmicament ni social, però important dins

. l'economia familiar.
- Elaborada per l'Ajuntament, el Museu i l' Associccié de Dones d' Arenys Mar.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciútadania de la Diputació de Barcelona .

•:. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES D'AMELIA MCGOLDRICK: 'WOMEN WHO
ROCK'
Data d'inici 20/09/2009
Data fi: 04/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Galeria d'Art Gracia Arts Project. C Sant Honorat, 11. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a dissabtes d '11:00 h a 15:QO h i de 16:00 h a 20:00 h

At)enció: Inauguració: dijous 24 de setembre a les 20h.
E-mail: graciaartsproject@gmail.com
Web: www.graciaartsproject.com
Telèfon: 933 028 536
ObservaCions:

- Women who rock és una interessant exposició de fotografia que reflexa dones que
han estat properes a l'escenari musical en l'escena del rock.
- És el treball més recent de la fotògrafa canadenca Amelia McGold�ick i reflexa el poc
conegut espai ocult i vulnerable de la vida que aquestes dones han experimentat. La

inspirccié de la artista va néixer en un esforç per combinar les seves passions: la .

fotografia de la música en viu, la moda contemporània i els retr�ts de les dones sobre
l'escenari. "Women who rock"; va ser realitzada en diversos llocs de la Ciutat de

Toronto, Canda. Gràcies a aquestes extraordinàries dones l'exposició ha sigut possible.
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- L'exposició tracta d'induir a I'espectador/a en al seva totalitat, mitjançant la

combinació de fotografia-audio-ciuricular, en la qual podrà veure y escoltar música que
es tocava mentre les fotografies van ser fetes. L'exposició tracta d'oferir una

experiència d'immersió total. Vídeos, audio i fotografies estaran disponibles.
- Organitza: Galeria d' Art Gracia Arts Project.

'

.:. INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ AL CIRD 'LES NOIES DEL BLAT DE
MORO'. IL· LUSTRACIONS ORIGINALS DE ROSER RIUS
Data d'inici 23/09/2009
Data fi: 30/10/2009
Entrada: Lliure

Lloc: CIRD - Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones. C Camèlies, 36-
38 bxs. 08024 BARCELONA

I •

Horaris/Preus: di rnecres a' les 10:00 h

E-mail: cird@bcn.cat
Telèfon: 392 820 357
Observacions:

- Conte basat en una llegenda del matriarcat Zuni, Amèrica N .

.:.. Roser Rius, il·lustradora des dels 18 anys i mestra, ha alternat la tasca creativa amb
la tasca docent impartint classes de plàstica i seminaris d'il·lustració, la Roser Rius

pertanyo l'associació d'II·lustradors i d'il·lustradores i és fundadora de l'Associació
Professional d'il·lustradors de_Madrid.
- L'Exposició del Cird "Les noies del blat de moro", ens explica la llegenda d'un

matriarcat, ,
el matriarcat dels indis Pueblo d' Amèrica del Nord, concretament de com

la tribu dels Zuni obté i aprèn a valorar el cultiu del, blat de moro. Les llavors del blat
els arriba de part d'unes noies que baixen del cel vestides amb túniques amb els colors
de l'arc de Sant Martí, Les noies els mostren el treball de la terra i amb .l'cjut del sol i

la pluja fan madurar el blat de moro. La llegenda explica com els indis es tornen

ganduls i desagraïts, ignoren les noies i descuiden els cultius fins passar gana. Un cop
abandonats de les protecto�es es faran conscients de la situació. l faran els possibles
pel seu retorn, a partir d'aquí aprendran la música, fent sonar la flauta, les

_

estacions de

l'any i el valor de la terra ben conreada:
- Les imatges resulten molt alegres, plenes .de moviment. De colors vius l'expressió
molt simpàtica destinada als nens i nenes a partir de 8 anys,. Empra la tècnica de

collage a les il·lustracions.
- Durant la visita a l'exposició és projecta també el conte en un 'power point' i s'aprofita
per explicar-lo.
- Hem convidat els nens i a les nenes d'escoles de primària a l'exposició.
- Organitza: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones - CIRD.
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ALTRES ACTES t

.:. 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 Cíutat Vella i Sant Martí hauran d' anar a I' Hospital del
Mar. Les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a I' Hospital de I'Esperança.
Les d'Horta-Guinardó a l'Hospital de la Vall d'Hebrón. Les dones de la Dreta de
I' Eixample han d' anar a I' Hospital de Sant Pau. Les de I' Esquerra de I' Eixample, Les

Corts i Sants-Montjuïc a I' Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a ·Ies

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
Hcr-er-is/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 17i 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).
- Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida .

•:. PROGRAMA DE RÀDIO 'ONES DE DONES'
Durada: tot l'any
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio gràcia al 107.7 de la FM
Horaris: tots els dimarts de 18.10 019 h

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

- Informar sobre esdeveniments,' temes i' qüestions d'interès per a les dones.
- Difusió d'ceres 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 l' anàlisi de la situació actual de les dones i debatre les diferents

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

•:. 'DINAR DE FESTA MAJOR' AMB DON-NA
Data d'inici 23/09/2009
Data fi: 23/09/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA

Horaris/Preus: dimecres a les 14:00 h

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

Telèfon: 932 151 373

Observacions:
- 'La Festa Major' és la diada que tradicionalment es convida a dinar a la família. La

família de Don-na no ha de ser menys i per tal de festejar-la us convidem a dinar al

Restaurant 'Ca la Nuri' situat a la platja, davant de l'Hospital del Mar. Els nostres

amics del restaurant ens oferiran un excel· lent dinar a preu especial per Don-na.
- Organitza: Don-na, Prisma Culture].
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CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona

Tel. Informació: 93 285 03 57

Correu electrònic: cird@bcn.cat

Web: http://www.bcn.cat/dones
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