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AGENDA DONA
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Centre Municipal cJ'l,nformaoió

i Reoursos per CI les lones

,. ! AJuntamentdcBar�lona

Regidoria de Dones i Joventut



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

(Dagueria 13.08002 Ben: fins 17 de juliol de 2009).
,- Ca la Dona (Casp 38 pral. 08010 Ben)
- Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7. 08003)
- Institut Català de les Dones (PI. Pere Coromines 1. 08001 Ben)

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.
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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, 10h

Organitza: CIRD.
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II CONGRÉS

D-D-DE LES DONES •
- .' -.

DE BARCELONA
..

.

D
II Congrés de les Dones de Barcelona

Divendres 16 i dissabte 17 d'octubre
Centre de Convencions Internacional de Barcelona -CCIB

Rbla. Prim, 1*17 bxs. 08019 BARCELONA

Us convidem a participar en un esdeveniment que pretenem configurar
com un espai de relació significatiu per a totes nosaltres i per a la ciutat.

El tema central del II Congrés és: 'Les dones com a agents de transformació de la

ciutat'. Aquesta idea recull el reconeixement i la valoració de les aportacions de les
dones a la nostra ciutat i la necessitat de recuperar-ne les experiències i, per tant,
considerar les dones subjectes socials i polítics que cal situar en el centre de les

decisions, tant per atendre' n les necessitats com per aprofitar-ne el coneixement i el
saber.

Organitza: Regidoria de Dones i Joventut. Ajuntament de Barcelona.

Per a més informació: www.bcn.cat/congresdones09

Us espereml



"

PROLEG CONTINUAU

Pròleg, la llibreria de les Dones de la ciutat de Barcelona,
després de 18 anys al carrer Dagueria 13 s'ha traslladat al carrer Sant
Pere Més Aít 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 i 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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JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS.... Pàg .

•:. Presentació del llibre' Una aparición inesperada' de Thais Morales 10
.:. Taula rodona 'Dones i treball submergit' 10

.:. V Jornada 'Això també és violència de gènere', en el mere de la celebració del Dia 10

internacional per l'eliminació de la violència contra les dones
.:. 7Q Jornada científica 'Les infermeres: Professionals referents a l'àmbit 11

sociosanitari'

.:. Jornada'Educació en igualtat: de les aules al carrer' 12

.:. Café Tertulia 'Reencuentro con las Pizarras', dins el cicle 'Un Debate con Aroma' 12

.:. Conferència 'Les al·lèrgies; un problema comú' 13

.:. Conferència 'Remedios Varo: avantguarda, exili i creació' ,
dins el cicle 'Els 13

camins de l'avantguarda i l'exili republicà'
.:. Taula rodona: Dona i lideratge . 14

.:. Xerrada 'La imatge de la dona en els llibres per a infants: taller per a pares, 14·

mares i educadors/res'
.:. Jornada d'cproximccié a la prevenció i identificccié de la violèncic masclista en 14

els col-lectius de dones immigrades
.:. Contes per la igualtat 15
.:•. Conferència de Rosi Broidot ti 'Ètica i subjectivitat nòmada' 15
.:. Conferència' El Compromís: Motor de la Resistència' ,

dins el cicle' Els comins de 16
I'avantguarda i l' exi I i repub I icà'

.:•. Seminari de Rosi Braidotti 'La teoria crítica feminista davant els canvis socials 16

del segle XXI'
.:. Xerrada' Ens casem o ens fem parella de fet?' 17
.:. Xerrada 'La diàspora. Mujeres con ccmcrcs en acción: La mirada femenina ante el 17

conflicto'
.:. II Congrés de les Dones de Barcelona 17
.:. Conferència dins el Feminari: 'El retorn de les amazones? Ginecosocietats 18

imaginaris alterpatriarcals'
.:. Cafè Tertúlia 'Nosotras las Mujeres', dins el cicle 'Un Debate con Arome' 18
.:. Diàleg amb Rosa Cobo i Mercedes Osuna: 'Mary Wollstonecraft (1759-1797): 19

pionera en la reivindicació dels drets de les dones' ,dins el 'Cicle Genealogies'
.:. Xerrada'Maternitat i criança en altres països' 19
.:. Conferència' Anàlisi del periodisme actual' 19
.:. Conferències de detecció precoç del càncer de mama, dins la campanya amb motiu 20

del Dia Internacional contra el Càncer de Mama

.:. Conferència 'Tres Veus de la Guerra Civil: Federica Montseny, �argarita Nelken' 20

, dins el cicle: 'Els camins de l'avantguarda i l'exili republicà'
.:. Jornada 'Les dones en la construcció de la democràcia' 21

.:. Xerrada 'lOO anys de I' obra de Francesca Bonnemaison: la Biblioteca Popular de la 21

Dona i l'Institut de Cultura'
.:. Presentació de l'antologia "Eròtiques i despentinades" 21 .
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.:. Conferència'Noies rares: veus lèsbiques en I' Espanya (pre) republicana' ,
dins el 22

cicle: 'Poesia i narrativa lèsbica'
.:. Tertúlia 'El cafè de les donés' 22
.:. Cafè Tertúlia 'La Pizarra de Raimunda col·labora en el Projecte 'Los Objetivos del 23

Milenio', dins el cicle 'Un Debate con Aroma'

.:. Conferència 'Què és la Psicoanàlisi?' ,dins el Cicle sobre la psicoanàlisi 23

.:. Jornada de reflexió, debat i reconeixement, dins la 'Setmana Dona i esports' 24

.:. Xerrada 'Dret a la llibertat de pensament' ., dins el cicle "Estrctèqic de 24

Sensibilització sobre Drets Sexuals i Repr-oductius" Premi 8 de Març- Ma. Aurèlia
Capmany 2009

.:. IX Jornades Bancs del Temps 24

.:. Jornades Intervenció i prevenció: camins porcl-lels 25

CURSOS , TALLERS, SEMINARIS ....

•:. Projecte' Faro 4': Tallers de orientació a dones immigrants 26
.:. Taller de relacions afectives i sexualitat per a dones 26

.:. Taller d'autoconeixement: 'millorem la nostra autoestima' 27

.:. Tallers d'autodefensa personal a Ciutat Vella 27
.

•:. Curs 'Les dones i les filosofies' 28
.:. Taller 'Dona i Esport' 28
.:. Curs 'Llenguatge no sexista' 29
.:. Curs 'Joves artesanes' (500 hores) 29
.:. Taller 'Relacions afectives i sexualitat' 30
.:. Curs 'La perspectiva de gènere en els mitjans de comunicació locals' ,adreçats a 30

persones amb responsabi litat política o tècnica dels municipis
.:. Cursos de I' Associació de Dones no Estàndards 31
.:. Curs 'Les dones als mites' 31
.:. Taller d'autodefensa per a donés 32

.:. Taller d'autoestima per a dones 32

.:. Taller de l'amor romàntic a l'amor lliure 32

.:. Curs 'Romanticisme i arquitectura del segle XIX' , dins el 'Curs estrelle dels 33

dilluns'
.:. Curs' El tractament de les diversitats afectives i sexuals a I' àmbit educatiu' 33
.:. Curs'Polítiques d'innovació: usos del temps, cap a una nova organització social', 34

adreçats a persones amb responsabilitat política o tècnica dels municipis
.:. Taller de Violències en plural: de la prevenció a la prevenció 34
.:. Taller d'autodefensa per a dones

.

35
.:. Taller d'autoestima per a dones 35
.:. Taller d'eines personals per a dones 36
.:. Curs 'La perspectiva de gènere en les polítiques de prornocro econormco , 36

adreçats a persones amb responsabilitat política o tècnica dels municipis
.:. Curs 'Violència en parella: nivells d'intervenció i treball en xarxa' , adreçat a 36

persones amb responsabilitat política o tècnica dels municipis
.:. Taller d'autoestima 37
.:. Taller' Dona i esport' 37
.:. Taller d'autoestima per a dones 37
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.:. Taller dol migratori per a dones 38

.:. Taller de sep�racions afectives i elaboració de les pèrdues per a dones 38

.:. Taller '(Des)fent el gènere: la construcció d'identitats alternatives en la 39

narrativa i poesia lesbiana espanyola dels segles XX i XXI Prospectus' ,
dins el

cicle: 'Poesia i narrativa lèsbica'
.:. Taller' l després de la menopausa, què? com afrontar positivament la menopausa' 39
.:. Curs 'Xarxes i apoderament' , adreçat a persones amb responsabilitat política 40

dels municipis
.

•:. Taller 'I després de la menopausa què?' 40

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

•:. Coktail musical, amb I' actuació de Ysi Kalima , dins la Presentació del curs 2009- 41

2010

.:. VII Mòrató de teatre, a càrrec de grups de teatre de Dones de Nou Barris, dins 41

la Festa major de Torre Llobeta
.:. Lectura dramatitzada'Mary Wollstonecraft: là dissident' 41

.:. Teatre 'No me acusen' 42

EXPOSICIONS

.:. Exposicié de fotografies d' Amelia McGoldrick: 'Women Who Rock' 43

.:. Exposició:'Claus de dones (Mobbing)' 43

.:. Exposició' Submergides a la feina. El treball femení' en negre dins el món del 44

tèxtil'
.:. Exposició a Ca la Dona de nines de les ètnies del Senegal 'La diversitat cultural' 44

.:. Exposició al CIRD 'Les noies del blat de moro'. II·lustracions originals de Roser 45

Rius

.:. FM Esquerra Eixample: Exposició 'Jo Sóc' sobre paràlisi cerebral amb 45

fotografies de Juli de Luna

.:. Exposició 'Ideari diari'. Obres de Cristina Galeote 46

.:. Visita: Can Framis. Fundació Vila Casas amb Don-na 46

.:. FM Esquerra Eixample: Cinefòrum amb la pel·lícula francesa de Laurent Cantet 'La 46

Clase'
.:. 'Amor una exposició sobre la violència de gènere' 47

.:. Exposició 'Les dones i les filosofies' 47

PREMIS l CONCURSOS

.:. Concurs Nacional de Fotografia 'Objetivo Mujer' VII edició 2009 48

8



ALTRES ACTES

.:. Programa' Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dones entre 50-64 49

anys
.:. Ruta guiada 'Ciutadanes. Ruta de les dones' organitzada per l'Institut Municipal 49

del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
.:. Programa de ràdio 'Ones de Dones' 49

.:. Cançons franceses amb Sylviane i Lluís, dins la Festa major de l'esquerra de 50

l'Eixample
.:. Concert d'homenatge a les dones 50

.:. Excursió: Anem a Empuriabrava i al Castell De Perelada 50

.:. IHuminació de color rosa de la font màgica de Montjuïc, dins la campanya amb 51

motiu del Dia Internacional contra el Càncer de Mama
.:. Nova visita a la 'Torre Agbar' amb Don-na 51
.:. Excursió 'Ruta literària de Miquel Martí i Pol' amb Don-na 51

.:. Cursa de la dona, dins la campanya amb motiu del Dia Internacional contra el 52

Càncer de Mama

.:. Macro llaç humà -de color rose- (el més gran del món), dins la campanya amb 53

motiu del Dia Internacional contra el Càncer de Mama
.:. Caminada nocturna per Montjuïc, dins la Setmana Dona i esport 53
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JORNADES I CONFERENCIES I XERRADES I COL· LOQUIS ....

•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'UNA APARICIÓN INESPERADA' De: THAIS
MORALES
Data d'inici 01/10/2009
Datà fi: 01110/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Llibreria Bertrand. Rbla. Catalunya, 37 bxs. 08007 BARCELONA,
Horaris/Preus: dijous 19:30 h
Web: www.libreriasbertrand.es
Tel.: 934 127 283 Llibrerió Cómplices (ens ha fet arribar la informació)
Observacions:
- Ens acompanyaran les escriptores: Isabel Franc i Concha Gorda.
- Organitza: Llibreria Bertrand .

•:. TAULA RODONA 'DONES l TREBALL SUBMERGIT'
Data d'inici 01/10/2009
Data fi: 01/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Sala La Cuina. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003

BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 18:00 h

Web: www.diba.cat/francescabonnemaison
Observacions:
- Lloc: Lc Cuina.
- Amb motiu de l'exposició "Submergides en la feina. El treball femení en negre dins el

món tèxtil", presentem aquesta teulo rodona, on aprofundirem en aquest treball
";invisible"; però molt real també en el nostre entorn immediat. Un tipus de treball que
s'incrementa en situacions de crisi econòmica, però que, en realitat, sempre és present
i afecta la qualitat de vida de moltes dones.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona .

•:. V JORNADA 'AIXÒ TAMBÉ ÉS VIOLÈNCIA DE GÈNERE', EN EL MARC

DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMINACIÓ DE
LA VIOLÈNCIA' CONTRA LES DONES
Data d'inici: 01/.10/2009
Data fi: 02/11/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Programa Municipal per a la Dona, CI. Santa Eulàlia, 101 baixos, 08902- L'

Hospitalet. BARCELONA
E-mail: caid@l-h.cat
Tel.: 932 981 870

Observacions:
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- En aquesta V Jornada s'abordaran formes específiques de violència vers les dones
com és la prostitució forçada, la mutilació genital femenina, i l'efecte que té sobre els

menors la convivència en llars amb violència de gènere.
- La jornada és portarà a terme el dijous 19 de novembre al Centre Cultural de

Bellvitge i comptarà amb diverses taules rodones a càrrec de professionals
especialistes.
- Termini màxim de presentccié: 2 de novembre.
- Objectiu fonamental: abordar la violència de gènere des de una perspectiva global per
contribuir a millorar-ne la comprensió i fccilitcr als i les professionals eines de reflexió
i anàlisi.
- Com en altres ocasions us invitem a participar, en aquesta edició mitjançant "Pòsters"

que han de complir els següents requisits:
Títol i autoria.

Mesures: 0,90 per l,50 cm. Plastificat.
Resum màxim de 200 paraules.
- Les inscripcions i la reserva d'espai per als pòsters han d'adreçar-se al Programa
Municipal per a la Dona, CI. Santa Eulàlia, 101 baixos, 08902- L' Hospitalet
Barcelona.
- Aquest material disposarà. d'un espai propi i es destinarà un temps per la seva

exposició i intercanvi d'experiències.
- Organitza: Programa Municipal per a la Dona de l'Ajuntament de l'Hospitalet .

•:. 7Q JORNADA CIENTÍFICA 'LES INFERMERES: PROFESSIONALS
REFERENTS A L'ÀMBIT SOCIOSANITARI'
Data d'inici: 02/10/2009
Data fi: 02/10/2009
Entrada: Pagament Lliure
Lloc: CaixaForum. Centre Social i Cultural de l'Obra Social "la Caixa". Av. Marquès de

Comillas, 6-8. 08038 BARCELONA
Horaris: divendres de 9.30 a 18.15h

E-mail: aci@aci.cat
Web: www.aci.cat

Tel.: 934351475
Observacions:
- Objectius

• Analitzar la situació actual de l'atenció. sociosanitària
a Catalunya, a Espanya i a altres països.
• Identificar els aspectes que fan de la infermera el

professional de referència per a l'atenció socioscnitèr-ic.
• Conèixer les potencials aportacions de la infermera

especialitzada en geriatria a l'àmbit sociosanitari.
• Analitzar la importància dels aspectes ètics i de

l'atenció al final de la vida a l'àmbit sociosanitari.
- Adreçat a: Diplomadeslts en Infermeria i altres professionals de la salut interessats
en el tema.
- Les inscripcions poden fer-se a través del formulari publicat al web, el correu

electrònic o el telèfon. El pagament mitjançant transferència bancària a nom de
l'Associació Catalana
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d'Infermeria, indicant nom i cognoms, al compte de "la Caixa": núm.: 2100 0770 26
0200058205
- Reconeixement: Aquesta jornada ha estat declarada d'Interès Sanitari per l.'Institut
d'Estudis de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

- Organitza: Associació Catalana d'Infermeria .

•:. JORNADA 'EDUCACIÓ EN IGUALTAT: DE LES AULES AL CARRER'
Data d'inici 05/10/2009
Data fi: 05/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: la Cuina. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003

BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 09:00 h a 14:00 h
Web: www.diba.cat/francescabonnemaison
Observacions:
- Des de l' Àrea d'Igualtat i Ciutadania volem commemorar la labor i empenta de dones
com Rosa Sensat, Francesca Bonnemaison, Maria Montessori i Àngels Ferrer, que, amb
la seva tenacitat i convicció, van dur a terme un moviment de renovació pedagògica al
nostre país; i, alhora, reconèixer el seu legat i la vigència de les seves aportacions.
- La jornada, així mateix, permetrà conèixer noves accions que es porten a terme des
de les institucions i el govern locals i reflexionar sobre, els plantejaments teòrics i

'polítics actuals a I' entorn de I' educació, i el repte de la coeducació.
- Presenta: Imma Moraleda, diputada de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació
de Barcelona.
- Par-ticipen: : Pilar Benejam i Carlos Lomas, entre d'altres
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona .

•:. CAFÉ TERTULIA 'REENCUENTRO CON LAS PIZARRAS', DINS EL CICLE
, 'UN DEBATE CON AROMA'
Data d'inici: 05/10/2009
Data fi: 05/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centro Cívic de Sant Martí, 6Q Planta. Aula 602. Selva de Mar 215, 08020
BARCELONA
Horaris: dilluns de 17 a 19h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Tel.: 636 74 14 16 i 93 308 40 66

Observacions:
- Presentació del Tríptic d'Activitats per el pròxim trimestre fruita-berenar de

germanor.
- Responsable: Carmen Gómez

- Organitza: Asociación de ayuda a la mujer, La Pizarra de Raimunda.
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.:. CONFERÈNCIA lLES AL·LÈRGIES; UN PROBLEMA COMÚ'
Data d'inici 05/10/2009
'Data fi: 05/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 17:00 h

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

Observacions:
- Hi ha un ampli ventall de possibilitats quan no es pot determinar un trastorn físic. Un

dels que ens provoca seriosos maldecaps, són les aHèrgies.
Les preguntes són innombrables, des de com detectar-les fins si es curen, passant per
quins són les més comuns o les més difícils de detectar.
- Ens en parlarà la Dra. Victòria Cardona, aHergòloga, cap de la secció d'aHergologia de

l'Hospital Vall - Organitza: Don-na, Prisma Cultural.

.:. CONFERÈNCIA 'REMEDIOS VARO: AVANTGUARDA, EXILI l CREACIÓ',
DINS EL CICLE 'ELS CAMINS DE L'AVANTGUARDA l L'EXILI
REPUBLICÀ'
Data d'inici 07/10/2009
Data fi: 07/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison - Espai Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres a les 19:00 h

Web: www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Sala Gran (30. planta)

- L'any passat, i amb motiu del centenari del seu naixement, el CCDFB va dedicar un

cicle de conferències a l'artista Remedios Varo (Anglès 1908- Mèxic D.F. 1963).
Aquest nou cicle comença recordant la seva figura, la seva història i la seva obra, per
vincular-la amb les d'altres dones creadores que van compartir amb ella els contextos

de l'avantguarda artística i l' exili polític (Delhy Tejero, Elvira Gascón, Pitti Bartolozzi,
Carme Cortés, Maruja Mallo ... ).
Com altres artistes, Remedios Varo va viure la rebel·lió contra els models de vida

establerts per a les dones vinculant-la amb. el seu treball des de les propostes
surrealistes. Ja a l'exili mexicà, va subvertir i alterar aquest bagatge per tal de crear

un altre llenguatge i altres elucubrccions sobre el món que responguessin als seus

propis interessos.
- María José González és professora d'història de l'art a la Universitat de

Barcelona i membre de Duoda. Ha realitzat diferents treballs d'investigació sobre les
dones artistes en el context de les avantguardes a Catalunya i l' estat espanyol, així
com els artistes exiliats a Mèxic després de la guerra civil. Ha publicat diferents
articles sobre Remedios Varo i ha organitzat els Seminaris Remedios Varo,
juntament amb la professora Rosa Rius, a la UB i al CCDFB.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones. Francesca Bonnemaison Universitpt de

Borcelonc.
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.:. TAULA RODONA: DONA l UDERATGE
Data d'inici: 07/10/2009
Data fi: 07/10/2009

Entrada: Lliure'
Lloc: Col'legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC). CI Rocafort, 129 - 08015
BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19.30h
E-mail: copc.b@copc.es
Web:http://www.copc.org/component/option.comjcalpro/Itemid.295/extmode.cal/da
te,2009-10-01l
ra. 932 478 650

Observacions:
- Fruit de la nostra experiència basada en el treball de camp en l'àmbit clínic i en el de
les empreses, en al conferència es dèsglossaran els aspectes que impedeixen a els

dones trencar amb les barreres que s'imposen en el "sostre de vidre"", i que tantes

vegades resulten ser els impediments per a la promoció laboral i pel desenvolupament
de la seva carrera professional.
- Intervindran: Margarita Ar+cl. Llicenciada en Pedcqoqin, experta en Polítiques de

Gènere. Regina Bayo-Borràs. Psicòloga psicocnclisto.
- Moderació a càrrec de: Gemma Cànovas. Membre de la Secció de Psicologia de les
Dones.
- Organitza: Secció de Psicologia de les Dones del Col·legi Oficial de Psicòlegs de

Catalunya .

•:. XERRADA 'LA IMATGE DE LA DONA EN ELS LUBRES PER A INFANTS:
TALLER PER A PARES, MARES l EDUCADORS/RES'
Data d'inici 07/10/2009
Data fi: 07/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003

BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres a les 18:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: www.bcn.cat/bibfbonnemaison
Observacions:

- A càrrec de Glòria Gorchs.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison .

•:. JORNADA D' APROXIMACIÓ A LA PREVENCIÓ l IDENTIFICACIÓ DE LA \

VIOLÈNCIA MASCUSTA EN ELS COL.LECTIUS DE DONES
IMMIGRADES
Data d'inici: 08/10/2009

Data fi: 08/10/2009

Entrada: Pagament Lliure
Lloc: Institut d'Estudis de la Salut. CI Roc Boronat, 81-95. BARCELONA
Horaris: dijous de 9 a 14h.
E-mail: gtformacio;dasc@gencat.cat
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Web inscripcions: www.agendaimmigracio.cat
Web info: www.gencat.cat/dasc/programaformacio
ra. 93.483.15.89 i 93.553.67.35
Observacions:
- Adreçat a professionals relacionats amb els àmbits de salut, serveis socials,
immigració o justícia, d'entitats públiques o privades, que treballin amb dones

immigrades i/o participin en els circuits d'atenció a les dones que pateixen violència
masclista.
- L'objectiu d'aquesta jornada és sensibilitzar els i les professionals dels diferents
àmbits vers la violència masclista en els col-lectius de dones immigrades. La jornada
uti litzarà el material "Dones del Nord, dones del Sud" per iI·lustrar els continguts
bàsics sobre violència masclista en els col-lectius de dones immigrades i els continguts
teòrics s'acompanyaran de dinàmiques o treballs de grup que permetran crear

dinàmiques participatives.
- Organitza: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya .

•:. CONTES f:>ER LA IGUALTAT
Data d'inici 08/10/2009
Data fi: 08/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 18:00 h

E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: www.bcn.cat/bibfbonnemaison
Observacions:
- A càrrec de Gina Clotet.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones. Francesca Bonnemaison Universitat de

Barcelona.

.:. CONFERÈNCIA DE ROSI BRAIDOTTI
NÒMADA'
Data d'inici 14/10/2009
Data fi: 14/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres a les 18:00 h

'ÈTICA r SUBJECTIVITAT

Web: www.diba.cat/francescabonnemaison
Observacions:

- Lloc: La Sala.
- La conferència versarà sobre el seu darrer llibre, recentment editat per l'Editorial
Gedisa, on exposa la seva visió de I' ètica en el context cultural actual. En front de la

concepció d' una moral universal, ens ofereix una vigorosa defensa de les ètiques
nòmades, que contraposa als corrents ideològics que defensen l'individualisme liberal i

el capitalisme.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.
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.:. CONFERÈNCIA 'EL COMPROMÍS: MOTOR DE LA RESISTÈNCIA' I DINS

EL CICLE 'ELS CAMINS DE L'AVANTGUARDA l L'EXILI REPUBLICÀ'
Data d'inici 14/10/2009
Data fi: 14/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison - Espai Francesca

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

Web: www.bonnemaison-ccd.org
Observac ions:
- Sala Gran (3a. planta)
- AI 1939, l'exili va conduir a refugis, a camps de concentració i, després als

d' extermini � un sector de dones de classe mitjana i burgesa que, amb la II

República, havien adquirit consciència social. Aquestes dones es van llançar a defensar
la democràcia des del seu status univer-srtcri. acorralades pel procés bèl-lic, sorgit de

l'alçament militar, que posava en perillia igualtat que la Constitució les hi havia atorgat.
Declarada la Segona Guerra Mundial, es van enrolar a la resistència francesa, per a

lluitar contra el feixisme, com ja ho havien fet a Espanya. Acabada la contesa, als

països d'adopció, van ocupar treballs infravalorats,
fins a aconseguir llocs per als quals estaven preparades: la pedagogia, la ciència, la

jurisdicció, les arts i, en diferents càrrecs i ocupccions, sense oblidar el compromís
polític.
- Antonina Rodrigo és coneguda i reconeguda per les seves obres d' assaig i estudis
de caràcter històric i biogràfic. Entre la seva extensa bibliografía cal destcccr:
Mariana de Pineda. Heroína de la Libertad. Margarita Xirgu y su teatro. Mujeres de

España. Las si lenciadas. María Lejárraga.
Una mujer en la sombra. Mujer y Exilio, 1939. Una mujer libre. Amparo Poch y Gascón
médica y anarquista.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i Universitat de

Barcelona .

•:. SEMINARI DE ROSI BRAIDOTTI 'LA TEORIA CRÍTICA FEMINISTA
DAVANT ELS CANVIS SOCIALS DEL SEGLE XXI'
Data d'inici 15/10/2009
Data fi: 15/10/2·009
Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous d'l1:00 h a 14:00 h

Web: www.diba.cat/francescabonnemaison
Observacions:

- Lloc: La Sala.
- De la mà de Rosi Braidotti, obrirem un

1

debat crític sobre el nostre entorn, des de

l'impacte dels avenços tecnològics i genètics, i el ciberfeminisme , a les recerques més

recents; i en endinsarem en el seu pensament, a través dels conceptes de nomadisme i

identitat femenina, universalisme o ètiques globals,
Presenta: Imma Moraleda, diputada de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona.
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Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputcció de Barcelona, amb la

col·laboració de l'Editorial Gedisa .

•:. XERRADA 'ENS CASEM O ENS FEM PARELLA DE FET?'
Data d'inici 15/10/2009
Data fi: 15/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. C Brusi, 51*61 bxs. 08006 BARCELONA
Horaris/Preus: de 19:00 h a 20:00 h. Cal inscripció pr-èvia

- Telèfon de reserves: 93 200 26 02 Maite Fayos
Telèfon de reserves: 93 414 01 95 PIJ

E-mail: piad sarriasantgervasi@bcn.cat
Observacions:

,

- La xerrada anirà a càrrec de Gemma Sahun (advocada) que aportarà llum als dubtes
més comuns sobre aquesta temàtica. L'entrada serà lliure, però caldrà inscriure's

prèviament per telèfon, mail o presencialment.
- Organitza: PIAD - Punt d'Informació i Atenció a les/bones de Sarrià-Sant Gervasi.

.:. XERRADA 'LA DIÀSPORA. MUJERES CON CAMARAS EN ACCIÓN: LA

MIRADA FEMENINA ANTE EL CONFLICTO I

Data d'inici 15/10/2009
Data fi: 15/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més. Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat'
Web: www.bcn.cat/bibfbonnemaison
Observacions:
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison

.:. II CONGRÉS DE LES DONES DE BARCELONA
Data d'inici 16/10/2009
Data fi: 17/10/2009'
Entrada: Lliure
Lloc: CCIB - Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Rbla Prim, 1*17 bxs.
08019 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 10:00 h a 21:00 h i dissabte de 09:30 h a 20:00 h. Cal

inscripció.
Web: www.bcn.cat/congresdones09
E-mail: congresdones09@bcn.cat
Observacions:
- El tema central del II Congrés és:

I

Les dones com a agents de transformació de la

ciutat'. Aquesta idea recull el reconeixement i la valoració de les aportacions de les
dones a I� nostra ciutat i la necessitat de recupernr-ne les experiències i, per tant,
considerar les dones subjectes socials i polítics que cal situar en el centre de les

decisions, tant per atendre'n les necessitats com per aprofitar-ne el coneixement i el

saber.
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- Organitza: Regidoria de Dones i Joventut. Ajuntament de Barcelona .

•:. CONFERÈNCIA DINS EL FEMINARI: 'EL RETORN DE LES AMAZONES?
GINECOSOCIETATS l IMAGINARIS ALTERPATRIARCALS'
Data d'inici 19/10/2009
Data fi: 19/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison - Espai Francesca

Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 "BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 18:30 h

Web: www.bonnemaison-ccd.org
E-mail inscripcions:cultivosfeministas@gmail.com
Observacions:
- Sala Gran (30. planta)

- Elfemincri s'iniciarà el19 d'octubre de 2009, de 18:30 a 20:30, i es desenvoluparà
en 3 sessions aillarg del 2009-10, cada penúltim dilluns del mes.
- El feminari proposa una expedició a I' univers de les Amazones. Una exploració amb

itineraris d'anada i tornada entre els constructes de la cultura heteropatriarcal i les

energies que moltes" lesbianes, feministes, queer, i altres de nosaltres activem

quan entrem en contacte amb el món de les Amazones.

La ruta també vol convidar a la reflexió discreta sobre l' abolició del patriarcat, la

nostra agència com a subjectes violents, i la transformació social feminista.
- Durant el viatge ens trobarem amb dones com la Christine de Pizan, Wonder Woman,
Nicole Eisenman, Jeannine Davis-Kimball, Lynddie England, Zillah Eiseinstein, Virginie

. Despentes, Cynthia Cockburn, Mònique Wittig, Francoise -d'Ecubonne o Xena, per
anomenar a algunes d' elles.
- Organitza i proposa: Carolina Egio Artal. Espai Francesca Bonnemaison-Centre de
Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison .

•:. CAFÈ TERTÚLIA 'NOSOTRAS LAS MUJERES', DINS EL CICLE 'UN
DEBATE CON AROMA'
Data d'inici: 19/10/2009
Data fi: 19/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centro Cívic de Sant Martí, 6Q Planta. Aula 602. Selva de Mar 215, 08020

BARCELONA
Horaris: di lIuns de 17 a 19h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Tel.': 636 74 14 16 i 93 308 40 66

Observacions:
- Anàlisi i posada en comú sobre el II Congrés de dones realitzat a Barcelona.
- Responsable: La Pizarra de Raimunda i diferents coHaboradores de l'entitat.

- Organitza: Asociación de ayuda a la mujer, La Pizarra de Raimunda.
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.:. DIÀLEG AMB ROSA COBO I MERCEDES OSUNA: ' MARY

WOLLSTONECRAFT (1759-1797): PIONERA EN LA REIVINDICACIÓ
DELS DRETS DE LES D,ONES' I DINS EL 'CICLE GENEALOGIES'
Data d' inici 19/10/2009
Data fi: 19/10/2009
Entrada: Lliure

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 18:00 h

Web: www.diba.cat/francescabonnemaison
Observacions:
- Lloc: La Cuina.
- Dins el cicle Genealogies, presentem aquest diàleg que pretén donar a conèixer a

Mary Wollstonecraft com' a pionera del feminisme europeu i a la vegada posar en valor
la seva obra, base i fonament del feminisme de la igualtat. És a dir, es tracta de cercar

un pont entre el segle XVIII i el feminisme il·lustrat, i el segle XXI i el feminisme de la

igualtat.
Per Rosa Cobo i Mercedes Osuna
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona .

•:. XERRADA 'MATERNITAT r CRIANÇA EN ALTRES PAÏSOS'
Data d'inici 19/10/2009
Data fi: 19/10/2009 '

Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 19:00 h

E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: www.bcn.cat/bibfbonnemaison
Observacions:

- A càrrec de Laura Núñez.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison

.:. CONFERÈNCIA 'ANÀLISI DEL PERIODISME ACTUAL'
Data d' inici 19/10/2009
Data fi: 19/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2rí 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 17:00 h

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

Observacions:
- Us agrada el periodisme que es fa actualment? El trobem seriós, de qualitat? Quin,

és el mitjà que més us interessa? Per què?
- Ens falta espai per a més preguntes, però us convidem a venir a Don-na per tal de,

perler amb Llúcia Oliva, Presidenta del Consell de la Informació de Catalunya.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultu�al.
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.:. CONFERÈNCIES DE DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÁNCER DE MAMA, DINS
LA CAMPANYA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL
CÀNCER DE MAMA
Data d'inici: 21/10/2009
Data fi: 27/10/2009
Entrada: Pagament Lliure
Lloc: Lloc: Centre Cívic Drassanes. C Nou de la Rambla, 43 & Fundaèió Bayt al Thaqafa.
Princesa,14. BARCELONA
Horaris: de dimecres a dimarts (vegeu observacions)
E-mail: marga.pellicer@aecc.es
Tel.: 932.002.099 -ext 21

Observacions:
- Conferència per a magrebines: dimecres 21 oct, 16 a 18 h C. Cívic Draçanes.
- Conferència per a llatinoamericanes: dijous 22 oct, 16 a 18 h C. Cívic Draçanes.
- Conferència per a hindús i pakistaneses: divendres 23 oct, 16 a 18 h C. Cívic

Draçanes.
.

- Conferencia per a magrebines: dilluns 26 oct. 15 a 17.30 en la seu Fundació Bayt
al Thaqafa. (Sant Vicenç dels Horts).
- Conferència per a magrebins: dimarts 27 oct, 17 a 18:30 h en la seu de Fundaci�
Bayt al Thaqafa. (Princesa).

- Organitza: AECC Associació contra el Càncer .

•:. CONFERÈNCIA 'TRES VEUS DE LA GUERRA CIVIL: FEDERICA
MONTSENY, MARGARITA NELKEN' , DINS EL CICLE: 'ELS CAMINS DE
L'AVANTGUARDA l L'EXILI REPUBLICÀ'
Data d'inici 21/10/2009
Data fi: 21/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison - Espai Francesca

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

Web: www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Sala Gran (3a. planta).
- Federica Montseny, Margarita Nelken, i María Zambrano, que es van formar en

esferes de l' elit intel·lectual, van arribar a ésser de les activistes més destacades de
la II República i la Guerra Civil. En tots tres casos, I' educació excepcional que van

rebre, encara que summament diferent, les va dur a ser no només dones polítiques, sinó
també pensadores que van il-lumincr la història i la sociologia del seu país a través dels
seus escrits. Especialment van elucidar, a nivell macrocòsmic, ·10 situació de la dona
durant el primer terç de segle i. a nivell microcòsmic, com elles van arribar a ser tan

excepcionals en el món repressiu del patriarcat espanyol.
- Shirley Mangini és doctora en "Literatura Peninsular" (1979) amb diverse

publicacions.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i Universitat de
Barcelona.
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.:. JORNADA 'LES DONES EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA DEMOCRÀCIA'
Data d'inici 22/10/2009
Data fi: 22/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA

Horaris/Preus: dijous de 12:00 h a 14:00 h

Web: www.diba.cat/francescabonnemaison
Observacions:
- Lloc: La Cuina.
- Enguany es commemoren els 30 anys d'ajuntaments democràtics, i aquesta data ens

permet valorar el paper de les dones en la construcció de la democràcia, així com

analitzar I' estat i evolució de la presència i participació de les dones en la política.
La jornada vol retre un homenatge a totes els dónes que s'han compromès amb la
comunitat a través de l'acció política' i -destcccr. clhorc, els reptes que encara cal

tronsitor per assoli una veritable igualtat de dones i homes en la pràctica política
Presenta: Imma Moraleda, diputada de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona i Associació de

Dones Periodistes .

•:. XERRADA '100 ANYS DE L'OBRA ,DE FRANCESCA BONNEMAISON: LA
BIBUOTECA POPULAR DE LA DONA I L'INSTITUT DE CULTURA'
Data d'inici 22/10/2009
Data fi: 22/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 19:00 h

E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: www.bcn.cat/bibfbonnemaison
Observacions:

- A càrrec d'Isabel Segura.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca F�ancesca Bonnemaison .

•:. PRESENTACIÓ DE L'ANTOLOGIA "ERÒTIQUES l DESPENTINADES"
Data d'inici:23/1O/2009
Data fi: 23/10/2009
Entrada: Pagament Lliure
Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA,
Horaris: divendres a les 20.30h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: www.caladona.org
Tel.: 934 127 161

Observacions:
- Un recorregut de cent anys per la poesia catalana amb veu de dona", d'Encarna Sant

Celoni, i lectura poètica a càrrec de Sílvia Bel, Mori Chordà, Josefa Contijoch, Rosa

Fabregat, Consol Martínez-Bella, Cinta Mulet, Mireia Mur, Tònia Passola, Encarna Sant

Celoni ... ,
amb el passe de 69 fotografies eròtiques de Virgínia Barrachina, Pepa Cortell,
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Alícia Enfero Carulo, Marisela Murcia iAna Veintimilla. Clourà l'acte, la 'cantant Big
Mama en directe.

.

- En acabant, "erosopar de carmanyola i postpostres" amb roda espontània amb més

poemes -propis o aliens- llegits per les dones assistents més ardides, fins que ens

cansem.

- Organitza: Ca-la Dona .

•:.' CONFERÈNCIA 'NOIES RARES: VEUS LÈSBIQUES EN L'ESPANYA (PRE)
REPUBLICANA' I DINS EL CICLE: 'POESIA r NARRATIVA LÈSBICA'
Data d'inici 23/10/2009
Data fi: 23/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonrïemnison - Espai, Francesca
Bonnemcison. 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).
- Si bé serà en l'última meitat" del segle XX i principis del segle XXI, on es trobi d'una
manera més oberta una proposta d'identitat lèsbica en la poesia espanyola, es poden
trobar indicis de la mateixa al llarg de tot el segle XX. De fet, les dècades dels anys 20

i 30 poden ser vistes, segons es proposa en aquest estudi, com el moment precursor.
En una època, el principi del segle XX, plenament transgressora, en el plànol
ideològic, social i artístic, diverses poetes, entre les quals es troben la madrilenya Lucía
Sánchez Saornil i les catalanes Elizabeth Mulder i Ana María Martínez Sagi es van

atrevir a anar encara més enllà al trencar la rígida divisió de rols genèrics i identitats
sexuals imposades pel patriarcat i reclamar una corporalitat per al cos.

- Elena Castro és doctora 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 contemporàn-ia espanyola a Louisiana State University, Baton Rouge
(EEUU).
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i Universitat de
Barcelona .

•:. TERTÚLIA 'EL CAFÈ DE LES DONES'
Data d'inici 26/10/2009
Data fi: 26/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison - Espai Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 19:00 h

Web: www.bonnemaison-ccd.org
Observaci ons:

- Sala de Trobada (20. planta).
- Després de compartir desitjos i parlar sobre les vacances que fem (hem fet) i com

haurien de ser (seran?), encetem de vell nou El Cafè amb tots aquells temes que
-
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ens preocupen, i que debatrem entre totes a partir dels suggerimetns que es van

proposar a lo darrera trobada.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .

•:. CAFÈ TERTÚLIA 'LA PIZARRA DE RAIMUNDA COL· LABORA EN EL

PROJECTE: 'LOS OBJETIVOS DEL MILENIO'" DINS EL CICLE 'UN
DEBATE CON AROMA'
Data d'inici: 26/10/2009
Data fi: 26/10/2009

Entrada: Lliure
Lloc: Centro Cívic de Sant Martí, 6Q Planta. Aula 602. Selva de Mar 215, 08020
BARCELONA
Horaris: di lIuns de 17 a 19h

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

Observacions:
- Responsable: Assablea de Cooperación por la paz.

- Organitza: Asociación de ayuda a la mujer, La Pizarra de Raimunda .

•:. CONFERÈNCIA 'QUÈ ÉS LA PSICOANÀUSI?' I DINS EL CICLE SOBRE
LA PSICOANÀLISI

'

Data d'inici 26/10/2009
Data fi: 26/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 17:00 h

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

Tel.: 932 151 373

Observacions:
- Els especialistes saben que la psique mana al món. En general cada persona posa límit

a la seva pròpia psique i no només no es psicoanalitza, sinó que no ,li dona cap

importància.
- Per a parlar del tema Don-na ha encarregat un cicle de tres sessions a la Dra. Elena
Genescà Setó, psicòloga i psicoanalista. Institut de Neurociències i Salut Mental de

Barcelona.
- Primera sessió: Què és la Psicoanàlisi?
El terme ";psicoanàlisi"; ens resulta familiar, però sabem exactament a què es

refereix? És una paraula que desperta un cert temor, ens remet a les profunditats, de
vegades és un tabú ... Per què?
Veurem de què es tracta quan es parla de la psicoanàlisi i de l'inconscient. Què és allò

que va descobrir Freud i que va canviar el rumb de la nostra cultura i del saber?

Veurem també la diferència entre Psicoanàlisi, Psiquiatria i Psicologia, i les seves

indicacions.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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.:. JORNADA DE REFLEXIÓ, DEBAT r RECONEIXEMENT , DINS LA
ISETMANA DONA l ESPORTS I

Data d'inici 28/10/2009
Data fi: 28/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. e Montalegre, 5. 08001

BARCELONA
, Horaris/Preus: dimecres de 17:00 h a 20:00 h

E-mail inscrtpcions : jcarbom@bcn.cat
Telèfon de reserves: 93 402 30 76

Observacions:
- Aforament limitat: confirmacions d'assistència al telèfon o correu indicat.
- Programació:
- ,16.45 h. Recepció i acreditacions.
- 17 h. Obertura de la jornada a càrrec de Pere Alcober (Delegat d'Esports) i Eisa
Blasco (Regidora de Dones).
- 17.15 h. Presentació del premi Dona i Esport \\;Mireia Tapiador"; a càrrec de Pere

Alcober (Delegat d'Esports). Biografia de la persona premiada. Lliurament del3r premi
,

Dona i Esport ";Mireia Tapiador";.
- 17.45 h. Pausa - cafè
- 18.15 h. Tallers pràctics: "Mainstreaming. Gènere i igualtat d'oportunitats en les

estructures organitzatives". A càrrec de Maribel Cárdenas, cap de l' Oficina de

Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona.
- 20 h. Cloenda de la sessió.
- Organitza: Reqidoricde Dones i Joventut. Ajuntament de Barcelona .

•:. XERRADA 'DRET A LA LUBERTAT DE PENSAMENT' , DINS EL CICLE
"ESTRATÈGIA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE DRETS SEXUALS r

REPRODUCTIUS" PREMI 8 DE MARÇ- MA. AURÈLIA CAPMANY 2009
Data d'inici 28/10/2009
Data ,fi: 28/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA

Horaris/Preus: dimecres a les 19:00 h

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

- A càrrec de Montserrat Cervera i Rodón, membre de la Campanya pel dret a

l' avortament.
- Organitza: APFCIB (Associació de Planificació Faminliar de Catalunya i Balears) .

•:. IX JORNADES BANCS DEL TEMPS
Data d'inici 29/10/2009
Data fi: 29/10/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
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Horaris/Preus: dijous de 10:00 h a 17:30 h / 30 e per els Bancs del Temps que no

formin part de la Xarxa. Gratuïta per els Bancs del Temps que formin part de la Xarxa
de l'Associació Salut i Família.
E-mail: saludyfamilia@saludvfamilia.es
Fax d'inscripcions de l'acte: 933 198 566

Web inscripcions: www.saludyfamilia.es
Observacions:

- Inscripcions abans del 16' d'octubre.
'

- Vegeu I' acte amb els tallers que es fan el 30 d' octubre.
- Objectius:
- Intercanviar Bones Pràctiques entre els Bancs del Temps en funcionament.
- Difondre les bases u els resultats de l'experiència dels Bancs del Temps a nivell local,
autonòmic i estatal.
- Conèixer nous projectes, nacionals i internacionals, on el Banc del Temps és utilitzat

com a suport per la conciliació de la vida familiar i laboral.
- Taller 1: Banc del temps escolar. Tallerista: Monserrat Pujol
- Taller 2: Banc del Temps comunitari. Tallerista: J'osefino Altés.
- Taller 3: Dinamització del Projecte Bancs del Temps. Tallerista: Montserrat González.
- Presentació de les Conclusions dels tallers.
- Organitza: Associació Salut i Família.

.

- Col'labora: Ajuntament de Barcelona,. Ministerio de Igualdad, DiputaciÓ de Barcelona
i els L1uïsos de Gràcia.

.

.:. JORNADES INTERVENCIÓ l PREVENCIÓ: CAMINS PARAL·LELS
Data d'inici: 29/10/2009
Data fi: 30/10/2009
Entrada: Pagament Lliure
Lloc.. Espai Francesca Bonnemaison, Carrer Sant Pere Més Baix 7. BARCELONA
Horaris: dijous de 9 a 18:30 i divendres de 9.30 a 14h.
Web inscr-ipcions: www.fbernadet.org
Tel.: 933 189 769

Observacions:
- La data límit per fer la matrícula és el dia 23 d' octubre inclòs.

- Organitza: Fundació Vicki Bernadet.
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, CURSOS , TALLERS, SEMINARIS ....

•:. PROJECTE I FARO 4' : TALLERS DE ORIENTACIÓ A DONES
(

IMMIGRANTS
Data d'inici 01/06/2009
Data fi: 30/12/2009
Entrada: Lliure
Lloc: ACISJF - Associcciò CatòlicCl Internacional Servei de Joventut Femenina.
C València, 273 Ir la. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres i dijous de 09 ha 14 h. Quinzenal.
E-mail: sido@ads¡f.es
Web: www.acis¡f.es
Tel.: 932 155 626

Observccions:
- 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' or-ientcció laboral
- Cuina bàsica i neteja
- Manteniment de la llar
- Taller de comunicació
- Assessorament jurídic.

- Organitza: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina .

•:. TALLER DE RELACIONS AFECTIVES l SEXUALITAT PER A DONES
Data d'inici: 05/10/2009
Data fi: 02/11/2009

Entrada: Pagament Lliure
Lloc: CAP Horta. e/Lisboa, 35. BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:30- 19:30h.
Tel. inscripcions: PIAD Horta-Guinardó: 93 420 00 08

,

PIAD Nou Barris: 93 291 68 67

( Dilluns, dimecres i divendres: 9-12h i dimarts i dijous:16-19h).
Observaci ons:
- Aquest taller. va començar el passat 21 de setembre. Truqueu al PIAD d'Horta
Guinardó o de Nou Barris si esteu interessades.
- Espai per compartir i reflexionar sobre la nostra educació afectiva-sexual. Es parlarà
sobre aquells aspectes que us interessin al voltant de les relacions afectives i la
sexualitat.
- 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 uques+ està condicionat des del model
sexista i desigual promogut pel sistema patriarcal. En el taller es parlarà sobre aquells
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aspectes que més interessin al voltant de les relaciòns 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:
- Desenvolupar les capacitats de comunicació, d'enteniment mutu, de tendresa, de'
sensibilitat i de responsabilitat per i amb les demés persones.
- Plantejar qüesticns 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 entesa com relacions sexuals i procreació, i a més, com equitat de gènere,
erotismè i dret al plaer.

- Organitza: PIAD Horta-Guinardó i PIAD Nou Barris. Ajuntament de Barcelona.
- Col'labora: Creación Positiva .

•:. TALLER D'AUTOCONEIXEMENT:
AUTOESTIMA'
Data d'inici 14/10/2008
Data fi: 16/12/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant P.ere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 16:00 h a 18:00 h. Del 14 octubre al 16 de desembre.
Dimecres de 19:00 ha 11:00 h. Del15 d'octubre al17 de desembre. /72 e

'MILLOREM LA NOSTRA

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

- Objectiu: fer una reflexió per entendre per què estem actuant d'una
manera determinada, i prendre'n consciència per tal de poder introduir canvis que
millorin el nostre benestar personal i la relació amb les altres persones.
- Matriculació de les alumnes nous a partir del17 de setembre. De dilluns a dijous de 10

a 19 h. Divendres de 10 a 14 h.
- Atenció: Altres tallers amb el mateix contingut programats a partir de gener de

2009. Consulteu amb I' Esco la de la Dona
I

•

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

•:. TALLERS D'AUTODEFENSA PERSONAL A CIUTAT VELLA
Data d'inici: 15/10/2009
Data fi: 23/11/2009
Entrada: Lliure '

Lloc: Serveis Personals Raval Nord - C/.Erasme Janer,8 (dijous matins); Centre Cívic
Convent Sant Agustí - C/.Comerç,36 (dilluns tardes).
Horaris: dijous de 10 a 11.30h (15, 22 i 29 d'Octubre i 5, 12 i 19 de Novembre 2009) i

dilluns de 19 a 20.30h (19 i 26 d'Octubre i 2,9,16 i 23 de Novembre 2009).
Tel. Inscripcions: Per inscriure's, cal trucar o passar pel PIAD de Ciutat Vella (Erasme
Janer,8.) : 93.256.32.00 / 93.256.32.21, en els següents horaris: dilluns, dimecres i

divendres de 9h a 12h; i dimarts i dijous de 16h a 19h.
Observacions:
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- "Aprendrem a defensar-nos amb els objectes que normclment portem a sobre (claus,
mòbils, diaris, carpetes ... ), i en traurem el màxim partit físicament; tot això, es farà de
forma divertida, per deixar anar les tensions ".
"No cal tenir cap preparació física, ja que l'objectiu és saber utilitzar el que tenim a

mà; i, a més a més, crear un espai on reforçar l'autoestima i la xarxa relacional de les
dones participants".

- Organitza: PIAD de Ciutat Vella .

•:. CURS 'LES DONES I LES FILOSOFIES I

Data d'inici 15/10/2008
Data fi: 19/11/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 16:00 h a 20:00 h / 84 e. Durada: 24 h

E-mail: edona@diba.cat
Observaóons:

- Objectiu: donar a conèixer les aportacions de les dones a la política, en l' aspecte
teòric i també a partir de la seva acció i experiència pràctica.
Es tracta de llegir alguns escrits i escoltar la veu de les dones que van reflexionar amb
sentit crític sobre el món contemporani. �s farà a través de pensadores com ara Flora

Tristón, Simone Weil o Hannah Arendt, entre d'altres.
- Matriculació de les alumnes nous a partir dell? de setembre. De.dilluns a dijous de 10

.

a 19 h. Divendres de 10 a 14 h.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Escola Professional de la Dona .

•:. TALLER 'DONA I ESPORT
Data d'inici: 19/10/2009
Data fi: 04/11/2009 (consulteu fi amb PIAD de Gràcia)
Entrada: Lliure

Lloc: Lloc: Centre Cívic La Sedeta. Sicília 321. 08025 BARCELONA
Horaris: dilluns i dimecres de 10:30 a 11:30h

E-mail: piad gracia@bcn.cat
ra. 932 914 330 PIAD Gràcia
Observacions:
- Objectiu gen_eral Afavorir la integració de les dones, utilitzant l'exercici físic i

l'esport com a eina per a millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions i

possibilitar la participació en activitats normalitzades.
- Activitats:

- Expressió corporal: Accions motrius amb ritmes música. Tècniques de
relaxació. Comunicació corporal. Control postural.
- Qualitats físiques: Força. Resistència. Velocitat. Flexibilitat.
- Jocs i esports: Jocs cooperatius. Esports individuals. Esports col·lectius.

- Organitza: PIAD Gràcia.
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.:. CURS' 'LLENGUATGE NO SEXISTA'
Data d'inici 24/10/2008
Data fi: 28/11/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 09:30 h a 13:30 h / 84 e. Durada: 24 h

E-mai'l: edona@diba.cat
Observacions:

- Els objectius que es plantegen en aquest curs pràctic sobre llenguatge no sexista

són veure lo importància de la llengua com a transmissora de valors i com a eina de

comunicació i educació. S'analitzen les causes i I' origen del llenguatge androcèntric i,
alhora, s'intenta posar a l'abast de les i els participants eines i recursos per a l'ús
d' una llengua no sexista.
- Coordina: Montserrat Vallbé. Traductora i correctora lingüística.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i ciutadania de la Diputació de Borcelono .

•:. CURS'JOVES ARTESANES' (500 HORES)
Data d'inici 09/03/2009
Data fi: 09/12/2009
Entrada: Lliure

Lloc: Poble Espanyol de MontjuJc. Av. Marquès de Comillas, 13 bxs. 08038 BARCELONA

Hcrcris/Preus: dilluns, dimecres i divendres de 09:00 ha 14:00 h

E-mail: cursos@pautaserveis.cat
Tel.: 932 890 144

Observacions:

:- Objectius:
- Qualificar en l'ofici de l'estampació artesanal.
- Dissenyar el Pla d'Empresa en el sector de l'Artesania Tèxtil.

- Continguts:
- Disseny i rapportat d'estampats tèxtils.
- Estampació artesanal sobre seda i cotó.
- Tècniques: mitxes, complementàries i innovadores sobre seda i cotó.
- Tècniques de venda ..

- Marketing aplicat a l'empresa artesana ..

- Informàtica aplicada a la gestió del taller artesà.
- Projecte empresarial: creació del propi lloc de treball.
- (assessorament del projecte de taller artesà). TUTORIES INDIVIDUALS.

- Requisits d'accés:
- Ésser dona immigrant menor de 30 anys.
- Es valoraran els coneixements de disseny i/o artesania tèxtil.
- Realització d'una prova d'accés per a participar en el projecte.

- Organitza: Pauta Formació SL.
- Acció formativa i de creació d'empresa subvencionada pel Servei d'Ocupació de

Catalunya, pel programa de Projectes Innovadors, i cofinançat pel Fons Social Europeu.
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.:. TALLER 'RELAC¡ONS AFECTIVES l SEXUALITAT'
Data d'inici 21/09/2009
Data fi: 26/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: PIAD - Punt d'Informació i Atenèió a les Dones de Nou Barris. C Doctor Pi

Molist, 133 bxs. dta. 08042 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 17:00 h. Horaris de tarda. Pendents de confirmar.
Tel.: 93 4200008 PIAD Horta-Guinardó '

Tel.: 93 291 68 67 PIAD Nou Barris.

Horari d'atenció PIADs: dilluns, dimecres i divendres: 9-12h i dimarts i dijous: 16-19h.
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 el taller es parlarà sobre aquells
aspectes que més interessin al voltant de les relacions afectives i la sexualitat, per tal
de capacitar a les donés sobre el gQl�dir d'una sexualitat conscient i integradora.
- AI taller es poden treballar diferents qüestions:
- 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 efectives 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.
Atenció: L' espai on es realitzarà' el taller està per confirmar. Contacteu amb els PIAD"
de Nou Barris id' Horta Guinardó.
- Organitza: PIA D - Punt d'Informació i Atenció a les Dones d' Horta-Guinardó i Punt
d'Informació i Atenció a les Dones de Nou Barris. Ajuntament de Barcelona .

•:. 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 Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7_ 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 09:30 h a 13:30 h. Aula 306.

Web inscripcions: http://www.diba.cat / c ¡s/ ¡ornada.asp?id=621
Observacions:
- AULA 306.
- S'analitzaran els mitjans de comunicació locals i com aquests s font de transmissió
dels valors i dels ester-eotips sexistes de la nostra societat. Es revisaran els

continguts, les estructures i els diferents usos de la comunicació. l s'oferiran recursos

per evitar I' ús del llenguatge sexista, pel tractament de les imatges estereotipades i

per enfocar una bona praxi municipal. També es durà a terme un recorregut pels
mitjans de comunicació interactius i s'analitzaran les possibilitats que ens ofereixen
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les noves tecnologies (TIC) per potenciar la participació social i política de les dones,
tot utilitzant com exemples algunes de les xarxes més importants i de més repercussió.
- Adreçat a: persones amb responsabilitat política o tècnica dels municipis.
- Professores: Juana Gallego, Elvira Altés, Sonia Hernández, Carolina Barber i María

Freíría.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona .

•:. CURSOS DE L I ASSOCIACIÓ DE DONES NO ESTÀNDARDS
Data d'inici 01/10/2009
Data fi: 30/11/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Associació de Dones no Estàndards. Sant Antoni Maria Claret, 31 Entresol.
08025 BARCELONA
Horaris/Preus: Curs d'inserció laboral: dilluns i dijous de 10:30 h a 13h.; Anglès: dilluns

de 19 a 21h i dijous de 19.30 a 21h; Informàtica: dimarts de 17 a 20h; Teatre: dimecres
de 18:00 h a 21:00 h.
E-mail inscripcions:donesnoestandards@hotmail.com
Web: www.donesnoestandards.cat
Tel.: 93 458 45 97

Tel.: 93 458 39 82

Observacions:
- Cursos: Teatre. Curs d'inserció laboral. Curs d'anglès. Curs d'informàtica.
Atenció: Contacteu amb l' Associació per saber dates exactes dels cursos.

- L' Associació també disposa. d'atenció domiciliària i personal i disposició de
fisioteratèuta.
- Per a totes les dónes no estàndards que estiguin interessades i vulguin assistir als

diferents cursos i activitats s'han d'adreçar a:

C/Roger de Flor, 330. (Barcelona)Tel: 93 459 23 39 / 9� 458 45 97.
- Organitza: Associació de Dones no Estandards .

•:. CURS I LES DONES ALS MITES I

Data d'inici 02/10/2009
Data fi: 15/11/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Anàlisis i Programes Sanitaris. C París, 150 Ir 2a. 08036 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 19:00 h a 21:00h

Web: www.ub.edu/cdona/actos/dones mites.pdf
Observacions:

- Es realitzarà, a través d'una lectura tant literària com psicoanalítica, un repàs al

paper de les dones en els mites clàssics i contemporanis. Melusina, Medea, Celestina,
Lolita, són alguns dels noms que esdevindran protagonistes, així com també es

tractaran les representccions de la dona com a bruixa, dona fatal o en al seva versió de

la llegenda del cor menjat. El curs, coordinat per Mertixell Simó o Jocelyn Guerrero,
. participen investigqdores i investigadors del Centre Dona i Literatura dialogant amb

psicoanalítics, psicòlogues i psiquiatres.
- Organitza: CAPS (Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris).
- Col·labora: Centre Dona i Literatura.

31



.:. TALLER D'AUTODEFENSA PER A DONES
Data d' inici 03/10/2009
Data fi: 31/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer
BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes de 10:00 h a 12:00 h

E-mail inscripcions: piad lescorts@bcn.cat
Telèfon de reserves: 93 291 64 91

Observac ions:
- Aquest taller consta de 5 sessions.

- "Aprendrem a defensar-nos amb el nostre cos i amb els objectes que normalment

portem a sobre: claus, mòbils, diaris, carpetes .... Parlarem sobre la por i les seves

consequencies, sobre els agressors i també sobre la prevenció al carrer, a casa, a

les sortides nocturnes. Tot això ho farem en aquest taller pràctic i divertit adreçat a
dones de totes les edats".
- Organitza: PIAD de Les Corts. Ajuntament de Barcelona .

Bosch, 33-35.08028

•:. TALLER DIAUTOESTIMA PER A DONES
Data d'inici 05/10/2009
Data fi: 07/12/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell. C Viladomat, 2-8. 08015 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 17:30 h a 19:30 h (9sessions)
E-mail: piad eixample@bcn.cat
Telèfon de reserves: 93 256 28 19

Observaci ons:
- Un espai on prenem com .c eix del taller la pròpia autoestima, entesa com la qualitat

de sentir-se bé amb una mateixa, d'acceptar-se i aprovar-se, malgrat els errors i les
coses que s'hagin de canviar. Es reflexionarà 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: PIAD Punt d'Informació i Atenció a les Dones de l'Eixample

.:. TALLER DE L'AMOR ROMÀNTIC A LIAMOR LLIURE
Data d'inici 05/10/2009
Data fi: 30/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Casal Cívic Estació de Magòria. G.V. Corts Catalanes, 247 bxs. 08014

BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 18:00 h a 20:00 h

E-mail: piad santsmont juic@bcn.cat
Telèfon de reserves: 93 443 43 11

Observacions:
- Taller de 9 Sessions setmanals, de dues hores de durada cadascuna.
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- Atenció: aquest taller va començar' el passat 2S de setembre. Truqueu al PIAD

pregunteu si queden places.
- 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 millorar els aspectes que no t'agraden de la teva personalitat i a valorar els

que ,sí que t'agraden.
- Organitza: PIAD Sants-Montjuïc .

•:. CURS 'ROMANTlCISME 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 Cultural. Rbla. Catalunya, 101 ?n 2Q• OSOOS BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns i dijous 5, 9,26 d'octubre i 2 de novembre, de lS:30 ha 20:00 h

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

Tel.: 932 151 373

Observacions:
- El romanticisme esdevingué el crit de rebel-lie contra el segle de la Raó i les

Acadèmies. Partint dels ideals de la Revolució Francesa, la individualitat, la

subjectivitat i el sentiment, esdevindran els principis d'una nova sensibi litat que

impregnarà totes les mcnifestucions artístiques.
- Professora: Maria Mercè Riera, Lido. en Història de l'Art.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural

.:. CURS 'EL TRACTAMENT DE LES DIVERSITATS AFECTIVES l SEXUALS
A L'ÀMBIT EDUCATIU'
Data d'inici 07/10/2009
Data fi: 04/11/2009

Entrada: Pagament
Lloc: Casa del Mar. C Albareda, 1-13 bxs. OS004 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de lS:30 h a 21:30 h / 10 e. Inclou material.
Tel.: 932' 269 864

E-mail inscripcions:pandora@pandorapsicologia.com
Observccions:

- Atenció: la inscripció prèvia d'aquest curs finalitzava el 30 de setembre. Poseu-vos

en contacte amb Pandora en cas d'estar interessades.
- Objectius:
- Aprofundir en el desenvolupament de les identitats sexuals i la relació entre sexe i

gènere.
- Donar a conèixer el paper de les identitats sexuals en el desenvolupament afectiu i

sexual.
- Posar en evidència el marc social i cultural en el qual nens i nenes, nois i noies,
construeixen el seu model d'identitat afectiva i sexual.

33



- Presentar diferents eines i estratègies d'intervenció educativa que afavoreixen el

respecte i la no-discriminació envers la diversitat afectiva i sexual.
- Adreçat a: professionals de l'educació i altres profess.ionals que treballin amb joves
dons l'àmbit social o educatiu .

.

- Cal inscripció prèvia al correu indicat.
- Pagament: Compte corrent: 0182 0211 81 0201521898 cal especificar el nom de la

persona que fa l'ingrés i indicar el concepte: "Curs identitats i diversitat sexual".
- Durada: 15h.
- Organitza: Associació Pandora. Recursos per la igualtat d'oportunitats no

discriminació de les dones .

•:. CURS 'POLÍTIQUES 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. Aula 306.

Web inscripcions: www.diba.cat/c ¡s/ ¡ornada.asp?id=579
Observacions:

-

.

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. Les nostres ciutats i municipis es poden organitzar i fer el seu planejament
prenent com a eix el temps de les persones al llarg del seu cicle vital. Equipaments i

.serveis públics i privats poden funcionar des d'aquesta perspectiva. Les ciutats i els'

municipis poden ser més amables i oferir una millor qualitat de vida si el temps de les

persones és en el centre de les polítiques de mobilitat a d'urbanisme, entre d'altres,
que es posen en marxa.

- Adreçat a: persones amb responsabilitat política dels municipis.
- Professora: Carme Freixa.
- Organitza: 'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona

.:. TALLER DE VIOLÈNCIES EN PLURAL: DE LA PREVENCIÓ A LA
PREVENCIÓ
Data d'inici 07/10/2009
Data fi: 09/12/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Casa Orlandai. C Jaume Piquet, 23 bxs. 08017 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 20:00 h a 21:30 h

E-mail: piad sarriasantgervasi@bcn.cat
Telèfon de reserves: 93 252 42 62 CC Casa Orlandai
Observacions:

- Es treballarà a les 10 sessions. Comentar-vos que no és un taller d'autoestima ni un

grup d'ajuda mútua si no que és un taller d'anàlisis i reflexió.
- La prevenció és la primera fase en el procés de regulació de conflictes. Prevenció

significa proveir d'eines per afrontar els conflictes positivament en lloc d'evitar-los.
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Treballar el conflicte des d' una perspectiva positiva significa regular-lo des de la no

violència ja que el conflicte en si no és ni positiu ni negatiu, però tampoc neutral, tot
depèn de la intervenció que portem a terme. Es treballarà a partir de jocs i dinàmiques
participatives. Aquest taller està dividit en tres fases:
- els diferents tipus de violència de gènere
- conflicte des d' una perspectiva positiva del conflicte
- gènere i desequilibris de poder.
- Organitza: PIAD - Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sarrià-Sant Gervasi.

Ajuntament de Barcelona .

•:. TALLER D'AUTODEFENSA PER A DONES
Data d'inici 08/10/2009
Data fi: 03/12/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 17:30 h a 19:30 h (9sessions)
E-mail: piad eixample@bcn.cot
Telèfon de reserves: 93 256 28 19

Observacions:
- Aprendrem a defensar-nos amb els objectes que normalment portem a sobre (claus,

mòbils, diaris, carpetes ... ) i en traurem el màxim partit físicament; tot això, es farà de

forma divertida, per deixar anar les tensions.
- No cal tenir cap preparació física, ja que l' 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 participants.
- Organitza: PIAD - Punt d'Informació i Atenció a les Dones de l' Eixamplè .

•:. TALLER D'AUTOESTIMA PER A DONES
Data d'inici 08/10/2009
Data fi: 03/12/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre d' Atenció Primària Adrià. C Vallmajor, 34 bxs. 08021 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 18:00 h a 20:00 h

Telèfon de reserves: 93 200 26 02 Maite Fayos (Contestador automàtic 24h)
Observacions:

- Aquest taller ens ajudarà a treballar la nostra autoestima, entesa com la qualitat de
sentir-nos bé amb nosaltres mateixes, d'acceptar-nos i aprovar-nos. Volem treballar els
sentiments de sentir-nos poc valorades, culpables, insegures, etc. Trobarem nous

recursos per tal de mi llorar el nostre benestar.
- A càrrec de CAPS (Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris. Programa Dona Salut

Qualitat).
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sarrià Sant Gervasi (PIAD).
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.:. 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 Rector Triadó, 53 bxs. 08014 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 17:30 h a 19:30 h:
E-mail: santsmont ¡uic@bcn.cat
Telèfon de reserves: 93 443 43 11 PIAD

Observaci ons:
- Taller de 9 Sessions setmanals, de dues hores de durada cadascuna.
- A càrrec d'Imma Lloret (tallerista de CAPS).
- "Aquest taller ens òfereix 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 ... II•
- Organitza: PIAD de Sants-Montjuïc .

•:. CURS 'LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LES ·POLÍTIQUES DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA' , ADREÇATS ,A PERSONES AMB
RESPONSABIUTAT 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. Aula 306.
Web inscripcions: http://www.diba.cat / c ¡s/ ¡ornada.asp?id=620
Observacions:

- Enguany, que l' economia es troba en el punt de mira de les· polítiques
governamentals, l' Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona organitza
aquest curs en el qual es tractaran des de la perspectiva de gènere, entre d' altres
matèries, aspectes com la globalització, la diversitat, el desenvolupament i les

desigualtats. Alhora, les sessions estaran dedicades a analitzar la situació de les dones
en el món del treball, conèixer la legislació i normativa actual, i, donar eines per
treballar amb indicadors i introduir la perspectiva de gènere en la promoció econòmica i

l' estudi de pressupostos.
- Adreçat a: persones amb responsabilitat política o tècnica dels municipis.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona .

•:. CURS 'VIOLÈNCIA EN PARELLA: NIVELLS D'INTERVENCIÓ l TREBALL
EN XARXA'

, ADREÇAT A PERSONES AMB RESPONSABILITAT
POLÍTICA O TÈCNICA DELS MUNICIPIS
Data d'inici 14/10/2009
Data fi: 18/11/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 "BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 09:30 h a 13:30 h. Aula 306.
Web inscripcions: http://ww·w.diba.cat /c ¡s/ ¡ornada.asp?id=622
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Observacions:
- Aquest curs ens ofereix la possibilitat d'adquirir els coneixements imprescindibles
sobre la problemàtica de la violència masclista per tal de facilitar-ne la intervenció;
també permet obtenir una visió completa de l'crenció que s'ofereix a les dones que

pateixen o han patit violència i de les xarxes i recursos disponibles.
- Professorat: Servei d'Atenció i Informació a les Dones, El Safareig.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona .

•:. TALLER D'AUTOESTIMA
Data d'inici 14/10/2009
Data fi: 09/12/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Porta - Sóller. C Estudiant, 1. 08016 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 10:00 h a 12:00 h

E-mail inscripcions: piad noubarris@bcn.cat
Telèfon de reserves: 932 916 867 PIAD Nou Barris

Observacions:
- Organitza: PIAD Nou Barris .

•:. TALLER 'DONA r ESPORT'
Data d'inici 19/10/2009
Data fi: 19/1112009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic La Sedeta. Sicília 321. 08025 BARCELONA.
Horaris/Preus: dilluns i dimecres de 10:30 h a 11:30 h

Telèfon de reserves: 932 914 330 PIAD Gràcia (contestador 24h.)
E-mail inscripcions: piad gracia@bcn.cat
Observacions:

- Aquest projecte està dirigit a ajudar a un col·lectiu de dones que no tenen cap
oportunitat de desenvolupar-se com a persones. La càrrega d'obligacions,
responsabilitats i problemes que suporten, els hi fa oblidar la seva pròpia existència.
- Objectiu general: afavorir la integració de les dones, utilitzant l'exercici físic i

l'esport com a eina per a millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions i

possibilitar la participació en activitats normalitzades.
- Organitza: PIAD de Gràcia .

•:. TALLER D'AUTOESTIMA PER A DONES
Data d'inici 20/10/2009
Data fi: 22/12/2009 '

Entrada: Lliure

Lloc: Centre d' Atenció Primària Vallcarca *Parc Sanitari Pere Virgili. Av Vallcarca,
169*205 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 18:00 h a 20:00 h

Telèfon de reserves: 93 291 4330 (PIAD Gràcia)
Observacions:
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- Aquest taller ens ajudarà a treballar la nostra autoestima, entesa com la qualitat de
sentir-nos bé amb nosaltres

mateixes, d'occeptcr-nos i aprovar-nos. Volem treballar
els sentiments de sentir-nos poc valorades, culpables, insegures, etc. Trobarem els

nostres recursos per tal de millorar el nostre benestar.
- Organitza: PIAD de Gràcia .

•:. TALLER'DOL MIGRATORI PER A DONES
Data d'inici 20/10/2009
Data fi: 15/12/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Casal de Barri Congrés-Indians. C Manigua, 25*35. 08027 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 18:00 h a 20:00 h

Telèfon de reserves: 93 34570 16 Susanna Abarca Marin

Observcci ans:
- Espai vivencial i participatiu entorn a les experiències que tenim respecte als

diferents tipus de pèrdues que implica el fet d'haver deixat la nostra terra i haver-nos

allunyat dels vincles afectius (fills, pares, germans, amics ... )
També explorarem les separacions que experimentem al llarg de les nostres vides i que
podem viure amb sentiments 'que van des de la desesperança fins, en alguns casos, a

l'alliberament.
Posarem en comú aspectes de la pròpia història individual i col·lectiva que es posen en

joc en una situació de migració.
Explorarem, recursos i respostes per tal d'afrontar els diversos malestars que patim.
- Si hi estàs interesscdc truce al Punt d'Informació i Atenció a les Dones i pregunta per
Susanna Abarca Morin. Horari Atenció: Dilluns.
- Organitza: PIAD de Sant Andreu. Ajuntament de Barcelona .

•:. TALLER DE SEPARACIONS AFECTIVES l ELABORACIÓ DE LES PÈRDUES
PER A DONES
Data d'inici 23/10/2009
Data fi: 18/12/2009
Entrada: Lliure

Lloc: Centre d' Atenció Primària Numància. C Numància, 15*27 bxs. 08029
BARCELONA

Horaris/Preus: divendres de 17:30 h a 19:30 h

E-mail: piad lescorts@bcn.cat
Telèfon de reserves: 93 291 64 91 PIAD

Observacions:
- Aquest taller consta de 9 sessions al CAP Numància (ASSIR).

- "Espai participatiu i vivencial entorn a les experiències que tenim respecte als
diferents tipus de pèrdues (edat, imatge pròpia, amistats, família, país, parella ... ) i

separacions que experimentem al llarg de les nostres vides. Mirarem d'entendre quins
aspectes de l'entorn social i de la pròpia història juguen el seu paper en la manera de

viure les relacions afectives i la pèrdua, la qual, de vegades, pot suposar una davallada
anímica difícil de superar. Explorarem 'recursos i respostes per tal d'afrontar les

pèrdues que vivim al llarg de la vida."
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- Adreçat a dones que volen treballar qualsevol tipus de pèrdua: mort d'un familiar,
separació afectiva, migració, canvi de vida ...

- Cal que les dones interessades truquin al PIAD per cpuntcr-se prèviament. El número
de places és limitat.
- Organitza: PIAD Les Corts .

•:. TALLER '(DES)FENT EL GÈNERE: LA CONSTRUCCIÓ D'IDENTITATS
ALTERNATIVES EN LA NARRATIVA I POESIA LESBIANA ESPANYOLA
DELS SEGLES XX I XXI PROSPECTUS' , DINS EL CICLE: 'POESIA I
NARRATIVA LÈSBICA'
Data d'inici 24/10/2009
Data fi: 24/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Boix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 10:30 h

Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon d'inscripcions: 93 26842 18

Observacions:
- Sala Gran (3Q planta)

- Com es defineixen i formen les identitats lèsbiques i/o queer? Com apareixen
aquestes representades a la literatura?
En aquest taller analitzarem juntes aquestes i altres preguntes que ens acostin a una

millor comprensió de les propostes identitàries que les escriptores lesbianes fan en

els seus' textos. Per a això recorrerem al col·loqui, la reflexió i l'anàlisi de textos

literaris, teories feministes (Luce Irigaray, Helen Cixous) i teories queer que inclouran
a les de figures tan destacades i polèmiques com les de Monique Wittig, Judith Butler,
Adrianne Rich o Beatriz Preciado i que ens duguin a replantejar-nos els conceptes
d'identitat com ens estable, el binarisme home/dona i heterosexual/homosexual i la

fcllècio del gèner� com element biològic.
- Entre els textos literaris que comentem es troben les novel·les i contes curts

d'Esther Tusquet, Ana María Moix, Carmen Rigués, Montserrat Roig, Pilar Bellver, i

Flavia Company. Així com poemes de Glòria Fuertes, Pureza Canelo, Cinta Montegut,
Andrea Lucca, Carmen Jodró Davó i Katy Parra. Amb tot això es pretén reivindicar
altra manera de veure i estar en el món, una mirada pròpia i diversa, la de la dona

homosexual, que s' expressa en la presa de consciència com subjecte així com en la

transgressió, a .trovés deillenguatge literari, del model patriarcal dominant.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .

•:. TALLER 'I DESPRÉS DE LA MENOPAUSA, QUÈ? COM AFRONTAR
POSmVAMENT LA MENOPAUSA'
Data d'inici 26/10/2009
Data fi: 21/12/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 17:30 h a 19:30 h (9sessions)
E-mail: piad eixample@bcn:cat
Telèfon de reserves: 93 256 28 19
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Observacions:
- Adreçat a dones que vulguin informació o estiguin en aquesta etapa del seu cicle vital

i desitgin obtenir habilitats per afrontar saludablement aquest nou cicle. Aquest taller
pretén, treure etiquetes i possibilitar que les dones es mirin a elles mateixes des d' un
altre punt de vista.

.

- Organitza: PIAD - Punt d'Informació i Atenció a les Dones de l'Eixample .

•:. CURS 'XARXES l APODERAMENT' , ADREÇAT A PERSONES AMB

RESPONSABILITAT POLÍTICA DELS MUNICIPIS
Data d'inici 28/10/2009
Data fi: 28/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant PereMés Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 10:00 h a 14:00 h. Aula 306 ..

Web inscripcions: http://www.diba.cat/ c ¡s/ ¡,ornada.asp?id=582
Observacions:

- Les tecnologies de la comunicació i la informació (TIC) són cada cop més una eina

essencial per la interrelació i la presència social. Malgrat això, tots els estudis mostren

com la bretxa de gènere tumbé està present en la xarxa. La pràctica política té en l' ús
de les TIC una gran aliada.
- Adreçat a: persones amb responsabilitat política dels municipis.
- Professorat: Dones en Xarxa, associació de donés.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona .

•:. TALLER 'I DESPRÉS DE LA MENOPAUSA QUÈ?'
Data d'inici 29/10/2009
Data fi: 18/12/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre d' Atenció Primària Vallcarca *Parc Sanitari Pere Virgili. Av Vallcarca,
169*205 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 18:00 h a 20:00 h. 8 sessions.

Telèfon de reserves: 93 291 4330 (PIAD Gràcia, Francisco Giner 46 )
Observacions:

- Taller destinat oto+es les dones que vulguin informar-se o estiguin en aquesta etapa
del seu cicle vital i desitgin no quedar-se en una actitud passiva i obtenir habilitats per
cfrontcr saludablement aquest nou cicle.
- Organitza: PIAD Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Gràcia.
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ESPECTACLES:. CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...

•:. COKTAIL' MUSICAL, AMB L'ACTUACIÓ DE YSI KALIMA , DINS LA

PRESENTACIÓ DEL CURS 2009-2010
Data d'inici 01/10/2009
Data fi: 01110/2009
Entrada: Lliure

Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 18:00 h

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

Observacions:
- Organitza: Grup de DONES EN FORMA de Torr-e Llobeta .

•:. VII MARATÓ DE TEATRE, A CÀRREC DE GRUPS DE TEATRE DE DONES
DE NOU BARRIS , DINS LA FESTA MAJOR DE TORRE LLOBETA
Data d'inici 08/10/2009
Data fi: 08/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 18:00 h

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

Observacions:
- Organitza: Grup de DONES EN FORMA de Torre Llobeta .

•:. LECTURA DRAMATITZADA 'MARY WOLLSTONECRAFT: LA DISSIDENT'
Data d'inici 19/10/2009

. Data fi: 19/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Fra,ncesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 20:00 h

Web: www.diba.cat/francescabonnemaison
Observacions:

- Lloc: La Cuina.
- AI voltant del llibre 'Vindicació dels drets de la dona' de Mary Wollstonecraft
(Londres, 27 d'abril1759 - 10 setembre 1797), en els 250 anys del seu naixement.
- Dramatúrgia i direcció d'escena: Glòria Balañà.
- Actriu: Áurea Márquez.
- Coordinació i selecció de textos :Josefa Contijoch.
- Traducció al català: Montserrat Rodés.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.
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.:. TEATRE 'NO ME ACUSEN'
Data d'inici 30/10/2009
Data fi: 30/10/2009 .

Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres 1 3 e

Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observac ions:
- La Cuina (Vestíbul Edifici Bonnemaison)
- "Colect!vo de Mujeres de Matagalpa". Nicaragua. 45'.
- L' obra planteja la situació de l'avortament i les conseqüènciesde la seva prohibició.
Manuela, una dona d' escassos recursos econòmics es troba amb un embaràs no

planificat. AI plantejar-se interrompre· i aparei;><en contradiccions, silenci, rebuig,
acusacions, abús de poder i la doble moral que I' acusen.
- L' acte s' emmarca dins de la Campanya pelDret a l' Avortament.
- Organitza: Campanya pel Dret a l' Avortament Lliure i Gratuït i Centre ,de Cultura de

Dones Francesca Bonnemaison.
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.:. 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
Horaris/Preus: dimecres a les 10:00 h
E-mail: cird@bcn.cat
Tel.: 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 closes de plàstica i seminaris d'il-lustrució, la Roser Rius

pertanyo l'associació d'Il-lustrcdors i d'il·lustràdores i és fundadora de l'Associació
Professional d'iHustradors 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'America del Nord, concretament de com

lc 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'ajut 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 protectores es faran conscients de la situació. l faran els possibles
pel seu r-etorn. a partir d'aquí cprendron 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-lustrccions.
- Hem convidat els nens i a les nenes d'escoles de primària a l'exposició:
- Organitza: CIRD - Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones .

•e . FM ESQUERRA EIXAMPLE: EXPOSICIÓ 'JO SÓC' SOBRE PARÀLISI
CEREBRAL AMB FOTOGRAFIES DE JULI DE lUNA
Data d'inici 05/10/2009
Data fi: 05/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris/Preus: di lIuns a les 20:00 h

Web: www.bcn.cat/eixample
Observccions:
- Organitza: Associació de Veïns de l'Esquerra de L'Eixample.
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.:. EXPOSICIÓ 'IDEARI DIARI'. OBRES DE CRISTINA GALEOTE
Data d'inici 06/10/2009
Data fi: 30/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. OS009 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 16:00 h a 21:00 h, dissabtes de 09:00 h a

14:00 h i de 16:00 h a 21:00' h
Observacions:

- Pintura se�se prejudicis. Objectes, individus, paisatges i figures que parlen per elles
mateixes. Sempre amb un marcat esperit crític, l'artista cerca una nova interacció
entre la seva mirada creativa i la mirada desxifradora de l'espectador.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde

'

.:. VISITA: CAN FRAMIS. FUNDACIÓ VILA CASAS AMB DON-NA
Data d'inici 07/10/2009
Data fi: 07/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• OSOOS BARCELONA '

Horaris/Preus: dimecres a les 12:00 h

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

Observacions:
- Can Fremís és el nou espai expositiu a Barcelona de la Fundació Vila Casas. Ubicat er.

una antiga fàbrica del Poblenou, al districte. del 22@, aquest espai mostrarà L

col·lecció de pintura catalana contemporània de la Fundació.
-

- Comentarà la visita Maria Mercè Riera, Lido en Història de.l'Ar-t.
- Ens tr·obarem a Can Frcmis, e/Roc Boronat, 116-126 (Metro: Línia vermella (Estació
Glòries) i Línia groga (Estació Llacuna). Tramvia: (següent parada Torre Agbar). Bus 7

/ i92 / 6 / 40 / 42 / 141) .

- Després tindrem reserva per a compartir taula.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.

.:. FM ESQUERRA EIXAMPLE: CINEFÒRUM AMB LA PEL·LICULA

FRANCESA DE LAURENT CANTET 'LA CLASE'
Data d'inici 09/10/2009
Data fi: 09/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. OS015 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 1S:30 h a 20: 30 h

Web: www.bcn.cat/eixample
Observacions:
- Organitza: Associació de Veïns de l'Esquerra de L' Eixample.
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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 Bcrcelonerc. 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'Hospital del
Mar. Les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l'Hospital de l'Esperança.
Les d'Horta-Guinardó a l'Hospital de la Vall d' Hebrón. Les dones de la Dreta de

l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau. Les de l'Esquerra de l'Eixample, Les
Corts i Sants-Montjuïc a l' Hospital Clínic.

- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les

quals va dirigida la campanya, s' han de posar en contacte amb l'hospital, que els

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

,.

•:. RUTA GUIADA 'CIUTADANES. RUTA DE LES DONES' ORGANITZADA
,PER L'INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ l LA QUAUTAT 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 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 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 dones.
- 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 \J,ila de Gràcia .

•:. CANÇONS FRANCESES AMB SYLVIANE r LLUís, DINS LA FESTA
MAJOR DE L'ESQUERRA DE L'EIXAMPLE
Data d' inici: 09/10/2009
Data fi: 09/10/2009

Entrada: Pagament Lliure
Lloc: Passatge Valeri Serra BARCELONA
Horaris: dissabte a les 21h.
,Web: www.bcn.cat/eixample
Observacions:
- Organitza: Col·lectiu Gai Barcelona .

.•:. CONCERT D'HOMENATGE A LES DONES
Data d' inici: 11/10/2009
Data fi: 11/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Enric Granados entre Diputació i Consell de Cent. BARCELONA
Horaris: diumenge a les 21h.
Web: www.donesdenllac.org
Observac ions:
- Amb Ester Formosa, Associació de Veïnes i Veïns de l'Esquerra de l'Eixample
- Premi "Dones d'Enllaç".

- Organitza: Dones d'Enllaç .

•:. EXCURSIÓ: ANEM A EMPURIABRAVA r AL CASTELL DE PERELADA
Data d

I

inici 15/.10/2009

Data fi: 15/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 09:00 h a 21:00 h. Tot el dia. Confirmeu hores amb les Dones
en Forma.

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

Observacions:
- Organitza: Grup de DONES EN FORMA de Torre Llobeta.

50



.:. IL.LUMINACIÓ DE COLOR ROSA DE LA FONT MÀGICA DE MONTJUÏC,
DINS LA CAMPANYA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA
EL CÀNCER DE MAMA
Data d'inici: 16/10/2009
Data fi: 18/10/2009
Entrada: Lliure

Lloc: Passeig MQ Cristina de Barcelona BARCELONA
Horaris: de divendres a diumenge de 21 a 23.15h (21.30, 22.00, 22.30 Y 23.00h).
E-mail: marga.pellicer@aecc.es
Tel.: 932:002.099 -ext 21

Observacions:
- Organitza: AECC Associació contra el Càncer.
- Col·laboració de I' Ajuntament de Barcelona .

•:. NOVA VISITA A LA 'TORRE AGBAR' AMB DON-NA
Data d'inici 20/10/2009

Data fi: 20/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts a les 12:00 h

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

Tel.: 932 151 373

Observacions:
- Diuen que no hi ha dues sense tres. Potser per això hem sol·licitat la tercera visita a

la Torre més original que tenim a Barcelona. Quan més coneixes la seva construcció i

tecnicisme, més t'agrada i admires ..

- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.

.:. EXCURSIÓ 'RUTA LITERÀRIA DE MIQUEL MARTÍ l POL' AMB DON

NA
Data d'inici 22/10/2009
Data fi: 22/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 10:00 h

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

Observacions:
- Roda de Ter, vila natal del gran poeta Miquel Martí i Pol, ha creat una ruta per

homenatjar al poeta seguint la seva trajectòria vital per lo vi la. La ruta indica els

indrets i les imatges que formen part de la vida i .de l'obra del poeta.
Una vegada a la població farem el recorregut des de la casa on va néixer 1929 -, la

fàbrica 'Tecla Sala i fills', la plaça Major, al Pont Vell, entre altres.
- Visita amb autocar i guiada per Roger Canadell, professor de literatura.
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- En cada indret escollit es llegirà el poema adequat. Els poemes els podran llegir les

assistents que ho desitgin. Després de tantes emocions ens traslladarem a un dels

restaurants del restaurador més distingit de la comarca, Nando Jubany.
Serà un dia per recordar!!!
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.

.:. CURSA DE LA DONA, DINS LA CAMPANYA AMB MOTIU DEL DIA

INTERNACIONAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA
Data d'inici:25/10/2009

Data fi: 25/10/2009

Entrada: Pagament Lliure
Lloc: Sortida: Passeig de Lluís Comp�nys. Arribada: Arc de Triomf. BARCELONA
Horaris: diumenge a les lOh

Web: www.cursadelesdones.com
Observacions:
- 5 kms pels carrers de la ciutat. Lectura del manifest redactat per Regidoria de Dones

i Joventut i llegit per la periodista Tatiana Sisquella, a la sortida de la cursa.

- Organitza: Regidoria de Dones i Joventut. Ajuntament de Barelona.

52



·:. M�CRO LLAÇ HUMÀ -DE COLOR ROSA- (EL MÉS GRAN DEL MÓN),
DINS LA CAMPANYA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA

EL CÀNCER DE MAMA
Data d'inici: 25/10/2009
Data fi: 25/10/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Arc Triomf/Passeig Sant Joan. BARCELONA
Horaris: diumenge a les lOh

E-mail: marga.pellicer@aecc.es
Tel.: 932.002.099 -ext 21

Observacions:
- Demanem la participació de totes les ciutadanes i ciutadans de Barcelona.

- Organitza: AECC Associació contra el Càncer .

.

•:. CAMINADA NOCTURNA PER MONTJUïC DINS LA SETMANA DONA l

ESPORT
Data d'inici 30/10/2009
Data fi; 30/10/2009
Entrada: Lliure

Lloc: Parc de Joan Miró. C Aragó, 2. 08015 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 21:00 h a 23:00 h

Observacions:
- Lloc de sortida i d' arribada: Parc de Joan Miró (Escultura Dona i Ocell - Avinguda
Tarragona cantonada c. Diputació Espanya (Metro Tarragona L3 o bé Espanya L3 iLl).

- Hora de sortida: de les 21h a les 21.30h. \

- Hora límit d'arribada: 23h.
- Distància: 5 km aprox.
- Durada aproximada: 1:30 h.
- Organitza: Regidoria de Dones i Joventut. Ajuntament de Barcelona. Associació

Espanyola Contra el Càncer - Catalunya. Diputació de Barcelona.
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Centre Municipal d'Informació
i Recursos per a les Dones

CI Camèlies 36-38
08024. Barcelona

Tel. Informació: 9328503 57

Correu electrònic: cird@bcn.cat

Web: http://www.bcn.catldones
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