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 US RECOMANEM

 

 
Novetats del Centre de Documentació del CIRD
Aquest mes, el Centre de Documentació recomana diverses monografies:
Més informació: http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/57/28/558/X?user_id=INTERCAT 
http://cirdones.blogspot.com/2011/12/novetats-al-centre-de-documentacio-del.html

 
Novetats de la Biblioteca Francesca Bonnemaison
Les novetats del Fons Especial DONA del mes de desembre de la Biblioteca Francesca Bonnemaison.
Més informació: http://issuu.com/francescabonnemaisonbiblioteca/docs/novetats_desembre_2011
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 ACTIVITATS CULTURALS
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 Arts escèniques

 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

 Dimecres, 21 de desembre   a les 18 h
Espectacle de clown al carrer: Aquest any què regalem?
En el marc de la campanya "Regala'm el que vulguis, jo hi poso la imaginació" de l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, es
desenvoluparà aquest espectacle al carrer per part de Fill a l'Agulla. L'objectiu és promoure un consum responsable i no sexista, i formes de
regals diferents, aplicant la creativitat a l'hora de triar els regals de Nadal.
Lloc: Plaça del Pi del barri Gòtic.
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/dona

 Fins divendres, 30 de desembre   Divendres a les 20:30 h, dissabte a les 19 h i a les 21 h i diumenge a les 18 h
Teatre: La Vampira del Raval
El muntatge teatral relata -en clau de musical tragicòmic- la vida real d'Enriqueta Martí, una dona que a la Barcelona del 1912 segrestava,
prostituïa i sacrificava nens i nenes del barri del Raval, a fi de satisfer les necessitats eròtiques i terapèutiques de la bona societat barcelonina.
Lloc: Teatre del Raval. c/ Sant Antoni Abat 12
Organitza: Teatre del Raval
Més informació: http://www.teatredelraval.com/la-vampira-del-raval/

Tornar al menú

 Exposicions  

 Fins divendres, 16 de desembre   de 16 h a 20 h
Dones: lluita per l'oportunitat de viure
Aquesta exposició de l'Institut Català de les Dones, emmarcada dins els actes del Dia Internacional de l'eliminació de la violència vers les
dones, reconstrueix alguns episodis de la vida de les dones des del 1931 fins al 1978, permet conèixer aquest període de la història a través de
la perspectiva de les dones i visualitza les seves experiències i aportacions.
Lloc: Casal de Gent Gran d'Horta. c/ Feliu i Codina 43
Organitza: Casal de Gent Gran d'Horta
Més informació: T. 933 576 050 http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6134

 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/dona
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 Fins divendres, 20 de gener  
Exposició de pintures de Maria Teresa Huguet
L'artista ha realitzat múltiples exposicions de la seva obra en diferents països. D'ella, escriu el crític d'art J. Llop: "La seva obra es caracteritza
per la força expressiva, la intensitat cromàtica, la justa densitat matèrica i un considerable lirisme que descansa sobre un ingenuisme
integralment buscat".
Lloc: Llibreria Pròleg. c/ Sant Pere Més Alt 46
Organitza: Llibreria Pròleg
Més informació: llibreriaproleg@llibreriaproleg.com T. 933 192 425

Tornar al menú

 Lectures i presentacions de llibres

 Dijous, 15 de desembre   a les 19 h
Presentació del llibre "El coche de Intisar"
És una història basada en anècdotes reals per acabar construint el retrat d'una dona moderna a Yemen. Amb la presència dels autors, Pedro
Riera i Nacho Casanova, i també de Félix Sabaté (editor) i Aliénor Benoist (autora d'una investigació sobre les dones a Yemen).
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Espai Francesca Bonnemaison
Més informació: b.barcelona.fb@diba.cat T. 932 687 360

 Dilluns, 19 de desembre   a les 19:30 h
Taula de poetes: Aquesta carn d'esperit mimètic em té fregida
Les poetes Marta Font, Anna Gual, Dolors Juárez i Estel Solé parlaran sobre la seva concepció de l'escriptura i llegiran una tria de poemes
propis. Coordinen Marta Font i Helena González del Centre Dona i Literatura.
Lloc: Sala del Professorat, Universitat de Barcelona. C Aribau, 2
Organitza: Centre Dona i Literatura de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (UB)
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/actos/jovespoetes_11.pdf

 Dimecres, 21 de desembre   a les 19 h
Presentació del llibre: "Desbordamientos. Transformaciones culturales y políticas de las mujeres"
La investigadora del Centre Dona i Literatura i professora de literatura espanyola contemporània Joana Sabadell Nieto presentarà la seva
darrera obra. L'acte comptarà també amb la presència de Meri Torras, professora de teoria de la literatura i literatura comparada a la
Universitat Autònoma de Barcelona, i Rosa María Esteva, cofundadora del Grup Tragaluz.
Lloc: Llibreria La Central. c/ Mallorca 237
Organitza: Icària Editorial i Facultat de Filologia
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/publicacions.htm

Tornar al menú

 

 JORNADES I ALTRES CONFERÈNCIES

 

 Dijous, 15 de desembre   de 18:30 h a 20:30 h
Jornada de reflexió i intercanvi: Dones, Cooperació Internacional, Pau i conflictes
Espai de participació d'homes i dones moguts per l'interès comú de lluitar contra la pobresa, salvaguardar el respecte als drets humans i
afavorir les polítiques d'igualtat de gènere, a favor d'un desenvolupament humà sostenible. Es proposa treballar la temàtica de gènere des
d'una visió d'espais de convivència, (post)conflicte i co-responsabilitat. Amb la participació de Simonetta Costanzo, Maria Del Rosario Vásquez
i Grup SCI-Cat Dones per Palestina.
Lloc: Servei Civil Internacional-Catalunya. c/ Carme 95 Bxs 2
Organitza: Servei Civil Internacional-Catalunya
Més informació: T. 934 417 079 www.sci-cat.org http://www.sci-cat.org/modules.php?name=News%file=article%sid=386

 Dissabte, 17 de desembre   a les 10:30 h
Taller: "Y sin embargo te quiero"
Taller per enfrontar la violència de gènere. A càrrec d'Isabel Holgado del col·lectiu Al Hanan. Acabarà amb un aperitiu. Cal pre-inscripció.
Lloc: Centre Cívic Can Basté. Pg Fabra i Puig 274-276
Organitza: Centre Cívic Can Basté
Més informació: canbaste@yahoo.es T. 934 206 651 www.canbaste.com
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 Dilluns, 19 de desembre   a les 20 h
Conferència: "Las Mujeres Saharauis: ¿Identidad y Transformación?"
Conferència que tractarà el tema de les dones en aquesta zona del Magreb. A càrrec de Mariana Espelta Olivera.
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs. c/ Sant Pere Més Baix 55
Organitza: Casal de Joves Palau Alòs
Més informació: T. 932 681 224

 Dimarts, 20 de desembre   a les 18:30 h
Per uns regals no sexistes. Com desenvolupar un consum responsable i igualitari respecte del gènere?
Com fomentar una actitud responsable i no sexista en aquests temps de Nadal? En el marc de la campanya "Els Regals no són sexistes" de
l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, es desenvoluparà una crítica als tipus de regals i a la reproducció dels rols de
gènere que, a vegades, comporten. Participen Mar Valldeoriola (Cooperativa Germinal), Xavi Palos (Cooperativa Ideas Barcelona)i Rodrigo
Prieto (Institut Diversitas).
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/dona

Tornar al menú

 

 FORMACIÓ

 

 Tallers als PIAD

 Fins divendres, 30 de març de 2012   a les 19 h
Autoestima i apoderament per a dones
Un programa per a incrementar el benestar interior a través de l'atenció plena, un apropament a la meditació que serveix per a tenir contacte
amb sí mateixes. Cal pre-inscripció.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella. c/ Foradada 36-38
Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Sant Andreu
Més informació: piad_santandreu@bcn.cat T. 933 457 016

Tornar al menú

 

 PREMIS I CONVOCATÒRIES

 

 Dissabte, 17 de desembre   18 h
Acte de lliurament del III Premi del Consell Municipal d'Immigració
Aquest any, aquest premi està dedicat a la Promoció de la participació de les dones migrades.
Lloc: Museo Picasso. c/ Montcada 15-23
Organitza: Consell Municipal d'Immigració
Més informació: http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/Premi_Municipal_Immigracio_de_Barcelona.html

Tornar al menú

 

 ALTRES ESDEVENIMENTS D'INTERÈS
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 Dijous, 15 de desembre   18 h
Entrevista a Maria Barbal en el cicle d'entrevistes Veu de dona
L'Institut Català de les Dones obre les portes al debat i la reflexió i us convida a "Veu de Dona", un nou cicle on dones de Catalunya en diversos àmbits (esport,
cultura, comunicació, associacionisme, empresa, lluita contra la violència masclista, salut, religió, universitats i recerca, etc.) seran entrevistades per diferents
professionals del món periodístic.
Lloc: Palau Robert. Passeig de Gràcia, 107
Organitza: Institut Català de les Dones (ICD)
Més informació:  http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.4b491b5fa301c8a439a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=a74ecd2ee09e3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchanne...

 Dissabte, 17 de desembre   a les 17:30 h
Homenatge a Trini Gallego Prieto, del col·lectiu Dones del 36
Acte obert a totes les entitats, persones que l'han estimat i han treballat amb ella al llarg de la seva vida per les llibertats, la recuperació de la
Memòria Històrica i per la emancipació de les dones. Intervindrà el grup de teatre catorzedabril.
Lloc: Centre Cívic Can Basté. Pg Fabra i Puig 274-276
Organitza: PSUC VIU
Més informació: T. 934 122 195 www.psuc.org

 Dilluns, 19 de desembre   a les 21 h
Sopar Surt Solidàries
Amb l'objectiu de proveir el Banc de Recursos, es desenvolupa aquesta activitat solidària. Els beneficis d'aquest acte es destinaran
íntegrament a les persones en situació de pobresa extrema que Surt atén, especialment a les dones.
Lloc: Drassanes Restaurant Museu Marítim de Barcelona. Av Drassanes 1
Organitza: Surt, Fundació de Dones
Més informació: surt@surt.org T. 933 428 380 www.surt.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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