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 US RECOMANEM

 

 
El Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques de l'Ajuntament de Barcelona
Des del passat mes de febrer, el Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques de l'Ajuntament de Barcelona (CBAB), on s'insereix el catàleg del
Centre de Documentació del CIRD especialitzat en qüestions de gènere, ha integrat els seus fons documentals en el Catàleg Col·lectiu de les
Universitats de Catalunya (CCUC). La visualització de la documentació del govern municipal a la xarxa digital és un element important per a
donar a conèixer l'activitat de l'Ajuntament de Barcelona al món. La descoberta d'aquesta documentació és, des d'ara, més fàcil, gràcies a la
cooperació amb el Consorci de Biblioteques universitàries de Catalunya (CBUC), que ha permès posar a disposició de la societat i,
especialment de la comunitat científica, més de 40.000 recursos d'informació del govern municipal que recull el catàleg corporatiu CBAB.
Més informació: http://ccuc-classic.cbuc.cat/ http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/t4ASexkmAP/URB/231570060/60/502/X

Tornar al menú

 

 ACTIVITATS CULTURALS

 

 Arts escèniques
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 Dijous, 12 d'abril   a les 20 h
Vídeo-fòrum: Sanar a través de les nostres històries
La narració oral d'una vida, el record de la pròpia història vital, tenen un efecte sanador per a la persona i per al conjunt de la societat. A través
de vint reflexions i superacions personals construirem la memòria històrica del VIH. Entrada Gratuïta.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. c/ Provença 480 entl
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Més informació: info@ccsagradafamilia.net T. 934 508 917 www.ccsagradafamilia.net

Tornar al menú

 Exposicions  

 Fins dilluns, 23 d'abril   de 16 h a 21 h
Exposició: Al principi va ser la paraula
La resolució sobre Dones, Pau i Seguretat del Consell de Seguretat de les Nacions Unides de l'any 2000 insta als Estats membres a assegurar
una més alta representació de les dones en els processos de resolució de conflictes i presa de decisions. Aquesta exposició mostra la visió del
conflicte israelià-palestí de la mà d'algunes dones. Entrada Gratuïta.
Lloc: Centre Cultural Can Fabra. c/ Segre 24-32 bxs
Organitza: Centre Cultural Can Fabra
Més informació: T. 933 600 565

Tornar al menú

 Lectures i presentacions de llibres

 Dimecres, 11 d'abril   a les 19:30 h
Narració: Les dones del Quixot
A càrrec de Marisa Ordoñez. Escultora, pintora i professora d'arts plàstiques. Entrada Gratuïta.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis. Feliu i Codina 20
Organitza: Centre Cívic Matas i Ramis
Més informació: T. 934 072 356

Tornar al menú

 

 JORNADES I ALTRES CONFERÈNCIES

 

 Dijous, 12 d'abril   19 h
Taula rodona: La deportació de dones migrants. Reflexió entorn els mecanismes de control migratori des d'una perspectiva de gènere
Amb la participació de Blanca Gutiérrez Valdivia del Col·lectiu Punt 6 i Centre de Política de Sòl i Valoracions, UPC; de Carla Alsina Muro de
Genera-Associació de defensa dels drets de les Dones i de Cristina Fernández Bessa- Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, de la
Universitat de Barcelona.
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/dona

 Fins dimarts, 17 d'abril   de 12 h a 14 h
Jornada: Famílies en temps de canvi. Repensar els valors
El cicle de trobades reflexionarà sobre quins són els valors que estem educant avui als nois i les noies. Cal recuperar vells valors? Quins són
els nous valors que estan apareixent? Què cal conservar? Quin paper ha de jugar la família? I l'escola? I la societat en general?
Lloc: Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (UB). Pg Vall d'Hebron 171
Organitza: Consorci Institut de la Infància i el Món Urbà. Campus Mundet de la Universitat de Barcelona (UB)
Més informació: T. 934 675 427
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 Fins dijous, 17 de maig   de 19:30 h a 21 h
Cicle de xerrades: Virgínia Woolf: Una cambra pròpia
L'entitat Dones d'Horta ens convida a un cicle de xerrades-col·loqui amb dos eixos: Dona i Literatura, al voltant de la figura de l'escriptora
Virgínia Woolf. Les properes sessions són 16 d'abril i 17 de maig. Les sessions estaran conduïdes per la Elizabeth Uribe Pinillos.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis. Feliu i Codina 20
Organitza: Centre Cívic Matas i Ramis
Més informació: T. 934 072 356

Tornar al menú

 

 FORMACIÓ

 

 Cursos

 De dimarts, 10 d'abril - Fins diumenge, 10 de juny  
Curs: Fonaments de la perspectiva de gènere
Curs online dirigit a persones expertes en gènere que tractarà els drets de les dones, la perspectiva de gènere i la seva aplicació a la noció de
desenvolupament. A càrrec de Rosa Cobo, profesora titular de sociologia del gènere. Cal pre-inscripció. Entrada general de: 120 euros. A partir
de 4 persones: 90 euros.
Lloc: Fundació Privada Indera. c/ Enric Granados 30 2 1
Organitza: Fundació Privada Indera
Més informació: fundacion@fundacion-indera.org T. 935 323 255 fundacion-indera.org

Tornar al menú

 Tallers als PIAD

 De diumenge, 01 d'abril - Fins dilluns, 16 d'abril   de 10 h a 12 h
Taller: Dona, descobreix el poder de la teva feminitat
Taller vivencial on les dones podran treballar l'autoconeixement i el propi benestar d'una forma creativa i lúdica, aprenent eines per estimar-se i
cuidar-se. Entrada Gratuïta. Cal pre-inscripció.
Lloc: Plaça del Sortidor. Plaça Sortidor 3
Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Sants-Montjuïc
Més informació: piad_santsmontjuic@bcn.cat T. 934 434 311

 De dimarts, 10 d'abril - Fins dimarts, 19 de juny   de 10 h a 12 h
Taller d'autoestima i apoderament per dones
Es treballarà l'autoritat de les dones, el gènere i l'apoderament. Desenvoluparem eines d'auto observació, d'autoafirmació, de comunicació i
assertivitat i també d'enteniment i pacte en les relacions. Entrada Gratuïta. Cal pre-inscripció.
Lloc: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Sant Andreu. c/ Foradada 36
Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Sant Andreu
Més informació: piad_santandreu@bcn.cat T. 933 457 016

 De divendres, 13 d'abril - Fins divendres, 01 de juny   de 10 h a 12 h
Taller Moviment conscient. Un camí cap a l'harmonia i el benestar per al cos i per a la ment
Un temps per a connectar amb el cos i tenir cura de nosaltres mateixes. Adornar-nos de què és el que ens va bé. Relaxar tensions. Gaudir del
moviment. Incentivar les nostres habilitats. Acompanyar, compartir i sentir el recolzament del grup de dones. Entrada Gratuïta. Cal
pre-inscripció. Sessions tots els divendres.
Lloc: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg Zona Franca 116
Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Sants-Montjuïc
Més informació: piad_santsmontjuic@bcn.cat T. 934 434 311
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 Inscripcions obertes  
Taller Re-crea't com a dona
Aquest taller pretèn explorar aquells aspectes que configuren la pròpia identitat com a dones. Reconèixer i expressar les pròpies necessitats,
límits, emocions, i valors. Entrada Gratuïta. Cal pre-inscripció. Inici: Dimecres, 25 d'abril, de 16:30 h a 18:30 h.
Lloc: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Nou Barris. Plaça Major de Nou Barris 1 bxs dta
Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Nou Barris
Més informació: piad_noubarris@bcn.cat T. 932 916 867

 Inscripcions obertes  
Taller d'autodefensa per a dones
Aquest taller busca aprendrer a defensar-se amb el cos i amb els objectes que normalment es porten a sobre. Es parlarà sobre la por i les
seves conseqüències, sobre els agressors i també sobre la prevenció al carrer, a casa, a les relacions, a les sortides nocturnes. Entrada
Gratuïta. De dimecres, 18 d'abril, de 10:30 h a 12 h.
Lloc: Centre Cívic les Corts. c/ Dolors Masferrer i Bosch 33-35
Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Les Corts i Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Sarrià-Sant
Gervasi
Més informació: piad_lescorts@bcn.cat piad_sarriasantgervasi@bcn.cat T. 932 002 602 T. 932 916 491

Tornar al menú

 Altres tallers

 Durant abril  
Inscripcions obertes: Grup per a dones que pateixen o han patit violència masclista
Es tracta d'un grup intensiu adreçat a dones majors d'edat que han patit o pateixen situacions de violència masclista. Els objectius són - facilitar
que les dones abordin els efectes que la violència ha tingut en diferents àmbits, de la seva vida per a que posteriorment puguin realitzar un
procés d'inserció laboral que finalitzi amb èxit. Imprescindible entrevistes de selecció. Entrada Gratuïta. Cal pre-inscripció.
Lloc: Surt, Fundació de Dones. c/ Guàrdia 14 Bxs
Organitza: Surt, Fundació de Dones
Més informació: T. 933 428 380 www.surt.org

Tornar al menú

 

 PREMIS I CONVOCATÒRIES

 

 Des de diumenge, 01 d'abril - Fins dilluns, 04 de juny  
Oberta convocatòria: Vídeo del Minut
Aquesta nova edició del "Vídeo del Minut" és una invitació a totes les dones perquè expressin en format audiovisual diversos aspectes de la
realitat. La convocatòria del 2012 es tracta de desenvolupar un vídeo sobre el tema de "La Revolució".
Organitza: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals
Més informació: http://www.dracmagic.cat/

Tornar al menú
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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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