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 US RECOMANEM

 

 
El llibre: "Desbordamientos. Transformaciones culturales y políticas de las mujeres" de Joana Sabadell Nieto
Aquest és el títol del nou volum de la col·lecció "Mujeres y culturas" (Icaria, 2011). En el llibre, dividit en cinc parts ("Desbordar lo nacional: las
historias que nos contamos", "Praxis urbana frente al inmovilismo", "Desmesuras lingüísticas", "Lenguaje para la guerra" y "Palabras para la
paz"), l'autora analitza obres literàries i de pensament (des de Maria-Mercè Marçal fins a Chantal Maillard), trajectòries musicals (com la de
Maria del Mar Bonet), propostes polítiques i d'acció social, a més de plantejar alternatives per a millorar la vida urbana i flexibilitzar el
llenguatge cap la concòrdia i la pau. Joana Sabadell Nieto és investigadora del Centre Dona i Literatura i professora d'estudis hispànics a
Hamilton College (Estats Units).
Més informació: http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1243

 
El llibre: "Sólo para mujeres" de Clarice Lispector
Acaba d'aparèixer aquesta obra, en traducció d'Elena Losada (Centre Dona i Literatura), dins de la col·lecció "Libros del Tiempo" de l'editorial
Siruela. L'obra recull un total de 290 cròniques publicades la majoria entre 1959 i 1961, quan l'autora torna a Rio de Janeiro. S'aborden en
aquest recull qüestions relacionades amb la bellesa, l'amor, la maternitat i la vida domèstica.
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/publicacions_altres.htm
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 ACTIVITATS CULTURALS

 

 Arts escèniques

 Divendres, 02 de desembre   a les 18:30 h
Presentació del curt: Jocs d'escena
Es compartiran els resultats del taller de vídeo participatiu que s'ha realitzat amb dones joves de diferents orígens que, per diferents motius, s'
han hagut de separar molt aviat de les seves famílies. L'amistat i la separació afectiva són els temes centrals del curt de ficció, sentiments que
travessen tant l'experiència de la migració com de la separació de l'entorn familiar d'origen de les joves.
Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra. c/ Biure 1
Organitza: Casal de Barri La Cosa Nostra
Més informació: circehechizera@gmail.com www.colectivocirces.blogspot.com www.cosanostra9b.wordpress.com

 Dijous, 15 de desembre   a les 19 h
Estrena del documental: He nedat sola
Estrena del documental d'Iris Pakulla, França (45', 2011) que parla sobre les relacions, els desitjos, les frustracions i les cerimònies d'una
comunitat de monges. Poc a poc anem entrant en l'univers peculiar i particular d'aquest col·lectiu i de les seves components de forma
individual. La intenció de voler fugir d'aquest món de clausura d'alguna d'elles sorprendrà, de ben segur, a més d'un/a espectador/a.
Lloc: Associació Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB). c/ Sant Pere Més Baix 7 2n
Organitza: Associació Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB)
Més informació: ccd@bonnemaison-ccd.org T. 932 684 218 www.bonnemaison-ccd.org

Tornar al menú

 Exposicions  

 Fins diumenge, 18 de desembre   De 10 h a 20 h
Mujheroes
És una exposició col·lectiva internacional de dones artistes. Enguany es celebra la 4a edició amb la novetat que s'ha convertit en un
"context-agenda" on diferents institucions, organismes i galeries de Barcelona s'han vinculat, per mostrar diversos treballs sobre l'univers
femení tant de dones artistes consagrades, com d'artistes novells.
Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí. c/ Comerç 36
Organitza: La Casa Amarilla Associació Cultural
Més informació: conventagusti@transit.es T. 932 565 000 www.mujheroes.org

 Fins dilluns, 9 de gener   de 09 h a 20 h i dissabtes de 09 h a 14 h
La recuperació de les dones que han patit prostitució forçada al Nepal. El treball de Maiti Nepal
La mostra de Patrícia Esteve presenta diverses fotografies de la vida diària de diferents dones que han patit prostitució forçada al Nepal i que
es recuperen i viuen a l'entitat anomenada Maiti Nepal.
Lloc: Centre d'Informació i Recursos per a les Dones de l'Ajuntament de Barcelona (CIRD). c/ Camèlies 36-38 bxs
Organitza: Centre d'Informació i Recursos per a les Dones de l'Ajuntament de Barcelona (CIRD)
Més informació: cird@bcn.cat T. 932 850 357 www.bcn.cat/dones

Tornar al menú

 Lectures i presentacions de llibres

 Dimarts, 13 de desembre   19 h
Presentació del Llibre: Intervenció grupal en violència sexista
Amb la participació de Leonor Cantera, professora del Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona; Neus Roca,
co-editora del llibre i professora de la Universitat de Barcelona i, Júlia Masip, co-editora del llibre i psicòloga social dels Serveis Socials Bàsics
de l'Ajuntament de Barcelona.
Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB). c/ Sant Pere més Baix, 7
Organitza: Herder i Associació Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB)
Més informació: ccd@bonnemaison-ccd.org T. 932 684 218 www.bonnemaison-ccd.org
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 Dimecres, 14 de desembre   18 h
"Tecnoheroínas: identidades femeninas en la ciencia ficción cinematográfica"
El Centre de Documentació del CIRD presenta aquest llibre amb la presència de la seva autora, Jimena Escudero Pérez.
Lloc: Centre d'Informació i Recursos per a les Dones de l'Ajuntament de Barcelona (CIRD). c/ Camèlies 36-38
Organitza: Centre d'Informació i Recursos per a les Dones de l'Ajuntament de Barcelona (CIRD)
Més informació: cird@bcn.cat T. 932 850 357 www.bcn.cat/dones

Tornar al menú

 

 JORNADES I ALTRES CONFERÈNCIES

 

 Dijous, 01 de desembre   a les 16:30 h
Les veus del feminisme nord-americà
En les jornades participaran les doctores Nancy Folbre (University of Massachussets, MA), Lourdes Beneria (Cornell University, NY) i Encarna
Bodelon (UAB).
Lloc: Institut d'Estudis Nord-americans. Via Augusta 123
Organitza: Institut d'Estudis Nord-americans
Més informació: info@iiedg.org T. 934 416 961 http://www.iiedg.org

 Dijous, 01 de desembre   de 17 h a 19 h
Les lleis de violència han canviat la realitat de les dones?
En el marc del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, 25 de novembre, aquest debat es centrarà en la percepció que tenen les dones
que han sobreviscut a la violència de gènere dels avenços legals en matèria de violència masclista. Presentació amb la Sra. Núria Balada
Cardona (ICD). Participen: Mònica Augé Gomà, directora de l'Equip d'Atenció a les Dones de l'Ajuntament de Barcelona; Montserrat Escudé
Serra, Caporal del Grup Regional d'Atenció a la Víctima; Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg especialitzat en violència masclista i formador i, Ester
García López, responsable de la Comissió de Violència de Dones Juristes i advocada.
Lloc: Centre Cívic la Casa Elizalde. c/ València 302
Organitza: Dones Juristes
Més informació: info@donesjuristes.cat T. 933 220 617

 Dijous, 01 de desembre   a les 18 h
Xerrada-col·loqui Les dones en la xarxa d'Internet
Aquesta activitat s'incardina en el Cicle de xerrades Dones i Tecnologia, i s'explicarà l'ús que fan les dones d'internet i les xarxes socials. A
càrrec de Montserrat Boix, de Mujeres en la Red.
Lloc: Centre d'Informació i Recursos per a les Dones de l'Ajuntament de Barcelona (CIRD). c/ Camèlies 36-38 bxs
Organitza: Centre d'Informació i Recursos per a les Dones de l'Ajuntament de Barcelona (CIRD)
Més informació: cird@bcn.cat T. 932 850 357 www.bcn.cat/dones cird@bcn.cat 

 Dijous, 1 de desembre   19:30 h
Diferència de gènere i conciliació familiar
Les jornades analitzaren els mecanismes de discriminació de les dones en el món laboral i la gestió de la identitat de gènere en la relació
intergrupal dins l'àmbit laboral.
Lloc: Fundació CatDem. c/ Casp 80
Organitza: Fundació CatDem
Més informació: avidal@catdem.org T. 932 155 848 www.catdem.org

 Divendres, 02 de desembre   de 08:30 h a 16:30 h
Fòrum Fem Talent: Sharing experiences and debate about Women in Science, Technology and Innovation on the Knowledge Base Economy
Aquest Fòrum vol convertir-se en un referent mundial d'activació del talent femení que té la voluntat de celebrar-se anualment. Enguany es
debatrà sobre el paper de les dones en l'economia del coneixement.
Lloc: Edifici Media-TIC. c/ Roc Boronat 117
Organitza: FemTalent, Barcelona Activa i S.P.M.
Més informació: T. 934 019 785 http://www.femtalent.cat/noticies.php?idNoticia=407
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 Divendres, 02 de desembre   de 09 h a 15 h
Jornada sobre el Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica
La jornada pretén ser una aproximació al nou model de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica, als nous recursos
que es plantegen per fer front als maltractaments, als nous àmbits d'actuació i a l'entorn d'operadors que estaran implicats en la lluita contra
aquest tipus de violències.
Lloc: Departament d'Interior. c/ Diputació 355 bxs
Organitza: Departament d'Interior
Més informació: plaseguretat.victimes@gencat.cat T. 935 512 396

 Divendres, 02 de desembre   a les 17:30 h
Jornades de Lesbianes a Catalunya: Atreveix-te a participar, Atreveix-te a Sentir. La Nostra Veu durant els últims 15 anys
Jornades que englobaran un repàs de l'acció portada a terme pel grup de lesbianes de la Coordinadora Gai Lesbiana durant aquest any, un
taller sobre els errors que es fan quan s'està en parella, un debat des de la perspectiva de l'oci, dels mitjans de comunicació, de les xarxes
socials i de l'activisme sobre la situació de les lesbianes durant els últims 15 anys. A més a més, es comptarà amb la presentació del llibre
"Con Pedigree" de l'escriptora Isabel Franc a càrrec de la llibreria Còmplices i InOutRadio. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic la Casa Elizalde. c/ València 302
Organitza: Coordinadora Gai-Lesbiana
Més informació: lescat@lescat.org T. 932 980 029

 Dilluns, 12 de desembre   de 09:15 h a 14:30 h
IV Jornada d'Acció Contra la Trata
En les jornades s'analitzaran les diverses pràctiques d'intervenció coordinada entre institucions públiques i la ciutadania organitzada. Es posarà
a debat els nous reptes de treball, actualitzar les metodologies i comprendre les noves eines jurídiques disponibles.
Lloc: Casa del Mar-Institut Social de la Marina. c/ Albareda 1-13 bxs
Organitza: El Lloc de la Dona - Germanes Oblates, ÀMBIT Prevenció Associació per a la Salut i la Qualitat de Vida, Associació en Defensa
dels drets de les dones en situació d'exclusió i marginació social (GENERA)
Més informació: info@llocdeladona.org T. 934 126 324 http://www.genera.org.es/inscripcions.html

 Dijous, 15 de desembre   a les 10:30 h
El dret dels estrangers a viure en família
Es presentarà l'Informe "El derecho de los extranjeros a la vida de familia en España", així com els resultats i millores del Programa
"BRÚIXOLA: orientació jurídica i suport psicosocial per a dones de tots els orígens".
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. c/ Regomir 3 bxs
Organitza: Asociación Salud y Familia
Més informació: saludyfamilia@saludyfamilia.es T. 932 682 453 www.saludyfamilia.es

 Fins 15 de desembre  
Primera inscripció: Congrés Internacional Feminisme i Migració. Intervenció Social i Acció Política
Obert el període d'inscripció pel Congrés que es desenvoluparà entre dijous, 9 i dissabte, 11 de febrer de 2012. La iniciativa busca obrir un
espai de debat i reflexió en el que participin interventores, investigadores i activistes socials.
Organitza: Grup de Recerca Fractalitats en Investigació Crítica (FIC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Més informació: cg.femigra.inscripcions@uab.cat http://psicologiasocial.uab.es/femigra-2012 www.generatech.org/femigra

 Fins dimecres, 23 de maig de 2012   de 18 h a 20 h
I Jornades sobre la història cultural dels invisibilitzats
Trobada mensual que neix de la necessitat d'una part de la ciutadania de conèixer i donar a conèixer les aportacions culturals d'aquells que
han estat invisibilitats de la cosciència històrica de cadascuna de nosaltres.
Lloc: Centre Cívic La Sedeta i Centre Cívic La Sedeta. c/ Sicília 321 bxs
Organitza: Associació de Dones no Estandards
Més informació: donesnoestandards@hotmail.com T. 934 592 339 http://adne.no.sapo.pt/

 Fins febrer de 2012  
Inscripcions obertes: Seminari Historia de la Teoria Feminista
Pretén oferir una espai formatiu de qualitat sobre la història del moviment feminista. Aquest es divideix en quatre sessions 24-25 de febrer i 2-3
de març del 2012 i està dirigit a estudiants, professorat del camp educatiu i en general a persones amb interès en la temàtica.
Lloc: Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (UB). Passeig de Vall d'Hebron 171
Organitza: GREDI-DONA, Universitat de Barcelona
Més informació: http://www.ub.edu/gredi/inicio/seminario-historia-de-la-teoria-feminista/
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 FORMACIÓ
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 Cursos

 Des de dijous, 01 de desembre - Fins divendres, 02 de desembre   de 10 h a 14 h
Impacte de la globalització en les polítiques de gènere
S'analitzarà l'impacte que la globalització ha tingut en la nostra societat actual, com afecta a la realitat de les dones i com ha influït en les
accions polítiques dels governs locals. També es reflexionarà des d'una perspectiva de gènere sobre els nous fenòmens socials, les noves
estructures de classes, els processos econòmics actuals i la diversitat ètnica.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Diputació de Barcelona
Més informació: T. 934 022 762 www.diba.cat/dones

Tornar al menú

 Altres tallers

 Dissabte, 03 de desembre   a les 12:30 h
Taller de prevenció i reacció contra la violència vers les dones
Es tractaran aspectes psicològics de la violència, tècniques de defensa personal i recursos per a prevenir i reaccionar davant alguna agressió.
Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. c/ Sants 79-83
Organitza: Wisda i MexCat
Més informació: cotxeres-casinet@secretariat.cat T. 932 918 701 http://www.cotxeres.org

 Des de divendres, 02 de desembre - Fins dimecres, 14 de desembre   de 10 h a 13 h
Violència masclista en contextos de situacions de crisi
L’objectiu d’aquest taller és donar als professionals un marc teòric per a la comprensió de les situacions de crisi, així com explicar els aspectes
clau d'una intervenció en crisi en el marc de violència masclista. Les persones interessades han d'escollir una de les dues dates de realització.
Lloc: Exil. Av República Argentina 6 4 2
Organitza: Exil
Més informació: exilspain@pangea.org T. 932 385 760 www.centroexil.org

Tornar al menú

 

 PREMIS I CONVOCATÒRIES

 

 Dijous, 01 de desembre   a les 19 h
Lliurament Premis Femitic' 11
El nom de les quatre guanyadores del festival de vídeos i fotos realitzats per dones Femitic es farà públic durant la cerimònia. Enguany,
existeixen quatre categories amb assignació de premis amb dotació econòmica: Dones i TICs (en vídeo i fotografia), Dones i Àmbit laboral (en
vídeo i fotografia).
Lloc: Centre Cultural Teresa Pàmies. c/ Comte d'Urgell 145
Organitza: Associació Dones en Xarxa
Més informació: femitic@donesenxarxa.cat http://www.donesenxarxa.cat/spip.php?page=femitic-tots%lang=ca

Tornar al menú
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 Dijous, 1 de desembre   11:30 h
Presentació sindicat Sindillar, primer sindicat de treballadors/es de la llar i de cuidadors/es
Presentació a la premsa del nou sindicat, atès que des de gener s'iniciarà l'aplicació d'una nova normativa legal que afecta a aquest sector,
que congrega aproximadament a 700 mil persones al territori estatal.
Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB). c/ Sant Pere més Baix, 7
Organitza: Sindillar i Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
Més informació: comunicacio@bonnemaison-ccd.org T. 656 980 891

 Dijous, 01 de desembre   a les 20:30 h
Sopar Solidari per a la reinserció de dones
És una activitat solidària per a donar suport a la integració social i laboral de persones en situació d'exclusió social, majoritàriament dones
procedents de centres penitenciaris.
Lloc: Fundació per a la Reinserció de Dones (ARED). c/ Zamora 103-105 bxs
Organitza: ARED Fundació per a la Reinserció de Dones
Més informació: ared@fundacioared.org T. 933 513 865 www.fundacioared.org

 Dissabte, 03 de desembre   de 16 h a 20 h
Jornada Solidària entre Dones
En commemoració del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, es desenvoluparan aquest tallers d'auto-defensa,
auto-cura, sessions de massatge de cadira i quiroterapia. En suport a grups de dones a Amèrica Central que treballen per la justícia, en contra
de la violència i per transformar les relacions de poder a la societat.
Lloc: Centre de Benestar Barcelona Well Woman. c / Casp, 80, 1-3
Organitza: Calala
Més informació: info@calala.org T. 648 251 452

 Fins dissabte, 10 de desembre  
16 díes d'activisme contra la violència de gènere
Es desenvolupen diverses activitats contra la violència vers les dones. Entre les activitats es destaquen: divendres 2 de desembre, un
vídeo-debat sobre violència, al Centre Cívic Patí Llimona; dissabte 3 de desembre es presenta un vídeo sobre la violència de gènere en
situacions de conflicte armat (sobre la situació de les dones a Colòmbia); el diumenge 4 de desembre es desenvoluparà a Sants (Espai Obert)
un taller sobre sexualitats; dilluns 5 de desembre es farà un vídeo fòrum sobre transfòbia com a violència de gènere (Sants- Creación Positiva);
dimecres 7 de desembre es farà una taula rodona sobre els efectes de les ordenances cíviques sobre les treballadores sexuals; dijous 8 de
desembre es farà un taller sobre "violencias invisibles" (El Clot, La Revoltosa) i divendres 9 de desembre es presentarà un taller de Teatre de
les Oprimides (Nou Barris, Casal la Cosa Nostra). Les activitats es tancaran el Día Internacional dels Drets Humans.
Lloc: Centre Cívic Patí Llimona, Espai Obert de Sants, Creacción Positiva de Sants, La revoltosa del Clot, el casal La Cosa Nostra de
Nou Barris i altres espais de Barcelona.
Organitza: Feministes indignades
Més informació: feministesindignades.blogspot.com www.caladona.org

Tornar al menú

 

Ajuntament de Barcelona
Tel 934 027 678
transversalitat_genere@bcn.cat
www.bcn.cat/dona
www.facebook.com/barcelonadones
@bcn_dones

Aquests emails són automàtics. Si us plau no responguis. Si vols contactar amb nosaltres pots fer-ho a transversalitat_genere@bcn.cat

Si no veu correctament aquest e-mail cliqui aquí.

En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem
que les dades personals a partir de les quals ha rebut aquesta informació formen part del fitxer de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona amb
nom “Suport a la no Discriminació i Polítiques d’Igualtat”, amb la finalitat de difondre informacions d’interès referents a les polítiques de dones.
D'aquesta manera, li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a l'Ajuntament de Barcelona
(Pl. Sant Jaume, 2, 07502 Barcelona).
Pot posar-se en contacte amb nosaltres per fer-nos arribar qualsevol observació a l’adreça de correu electrònic transversalitat_genere@bcn.cat.
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