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 US RECOMANEM

 

 
Informe sobre la distribució del poder en consells d'administració per sexes
Segons un informe del 2012 publicat per la CNN en la secció de "Leading women" de l'edició internacional, per primer cop a la història, les
dones superen el 10% en el consells d'administració de les empreses. L'informe es basa en dades recollides de 4.300 companyíes de 45
països.
Més informació: edition.cnn.com/SPECIALS/leading-women

Tornar al menú

 

 ACTIVITATS CULTURALS

 

 Arts escèniques
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 Dimarts, 17 d'abril   a les 17 h
Curtmetratge: "Me suma o me resta"
Mitjançant entrevistes a un grup d'especialistes en la salut de les dones, el curtmetratge dissecciona l'amor com a mecanisme de control i de
subordinació, una de les estratègies més exitoses del sistema patriarcal. A càrrec de Zinhezba, entitat que treballa en cinema amb perspectiva
de gènere.
Lloc: Espai de Gent Gran Sant Antoni. c/ Comte Borrell 44-46 bxs
Organitza: Consell de les Dones del Districte de l'Eixample i Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de l'Eixample
Més informació: T. 932 562 819

 Dijous, 19 d'abril   a les 19:30 h
Performance:"Mujeres que habitan cuerpos"
Inauguració d'Arts Visuals amb la performance d'Antonella D'Ascenzi amb Bibiana Martínez, Carme Cama, Anna López Lozano, Eva Bellar,
Cristina Velázquez, Beatriz Hernan Calleja, Roser Zaurin, Mar Quintana, Marta Vázquez Pena i Maribel Ramos Horta (grup de dones del Taller
de teatre-dansa i gènere del Centre Cívic Barceloneta). Entrada Gratuïta. Entrada Gratuïta
Lloc: Centre Cívic Barceloneta. c/ Conreria 1-9 bxs
Organitza: Centre Cívic Barceloneta
Més informació: antonelladascenzi.wordpress.com/2012/04/02/news-de-primavera/

Tornar al menú

 Exposicions  

 De diumenge, 15 d'abril - Fins dilluns, 30 d'abril   de 10 h a 19 h
Mostra de treballs: Compartint el color
Una mostra més del treball col·lectiu de l'Escola de la Dona. El mural ha estat pintat per les alumnes del curs de Pintura al pastel. Entrada
Gratuïta.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Espai Francesca Bonnemaison
Més informació: T. 934 049 095 www.diba.es/francescabonnemaison

 Dimarts, 17 d'abril   18 h
Inauguració de l'exposició: Itineraris de vida, dones compromeses a Catalunya
Aquest projecte consta de 13 plafons amb 12 biografies de vida de dones que han tingut un paper rellevant en la nostra història però que,
durant molts anys, han estat silenciades.Hi haurà una taula rodona amb Mary Nash, catedràtica d'història de la UB, Montserrat Cantín,
consellera municipal de Sarrià-Sant Gervasi i Joaquima Alemany, presidenta de Dones LID.
Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida de Sarrià-Sant Gervasi. c/ Muntaner, 544
Organitza: DonesLID i Centre Cívic Vil·la Florida de Sarrià-Sant Gervasi
Més informació: T. 932 546 265

 De dimarts, 17 d'abril - Fins dijous, 17 de maig   de 9 h a 14 h
Exposició i Vídeo-Fòrum: Peruanes a Barcelona. Ciutadanes d'aquí i d'allà
Amb aquesta exposició, l'"Asociación de Promoción y Desarrollo Social Plataforma Q'atary Perú" vol acostar-nos a diferents passatges de la
vida de les dones peruanes migrades a Barcelona des de mitjans dels anys vuitanta. La inauguració serà el dimarts, 24 d'abril, a les 18 h.
Entrada Gratuïta.
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

 Dissabte, 21 d'abril   de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Exposició: Taller d'arteràpia
A càrrec del grup de Dones de Sant Antoni.
Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell. c/ Viladomat 2-8
Organitza: Centre Cívic Cotxeres Borrell
Més informació: T. 933 24 83 50

 Fins dilluns, 30 d'abril   de 10 h a 14 h
Exposició fotogràfica: Mosaic dels sentits
Mostra de l'autora, Muriel Parisi-Roqueplan.
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. Comandant Benitez 6
Organitza: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart
Més informació: T. 933 398 261
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 Fins dilluns, 30 d'abril   de 10 h a 19 h
Mostra de poesia: Dones-Poetes
Una mostra que comprèn 12 escriptores de poesia en llengua catalana nascudes entre els anys 1872 i 1952: Maria Antònia Salvà, Clementina
Arderiu, Simona Gay, Rosa Leveroni, entre d'altres. Ha estat realitzada pel Grup d'Estudis de gènere de la Universitat de Vic (GETLIHC).
Entrada Gratuïta. Entrada Gratuïta
Lloc: Palau Robert. Pg Gràcia 107 2n
Organitza: Grup d'Estudis de gènere de la Universitat de Vic (GETLIHC) i Palau Robert
Més informació:  www20.gencat.cat/portal/site/PalauRobert/menuitem.24624ed9d70...

Tornar al menú

 Lectures i presentacions de llibres

 Dilluns, 16 d'abril   a les 19:30 h
Presentació del llibre: "Mi tierra argelina: una mujer entre la revolución y la guerra civil"
A càrrec de Wassyla Tamzali, autora d'"El burka como excusa" (2010) i "Una Dona enrabiada: carta des d'Alger als europeus desenganyats"
(2011). Aforament limitat. Entrada Gratuïta.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Espai Francesca Bonnemaison
Més informació: b.barcelona.fb@diba.cat T. 93 268 73 60

 Dimecres, 18 d'abril   18: 30 h
Presentació llibre: "El libro rojo de las mujeres emprendedoras"
Aquest llibre de Guernica Facundo exposa algunes característiques personals de les dones que desenvolupen accions d'emprenedoria.
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

 Dimecres, 25 d'abril   a les 18:15 h
Lectura poètica de l'Escola de la Dona: Sant Jordi Poètic
L'Escola de la Dona celebra la diada de Sant Jordi amb un recital de poemes a càrrec de Núria Feliu. Es podran escoltar les poesies de
Wislawa Zamborska, M. Mercè Marçal, M. Antònia Salvà, Clementina Arderiu i Maria Àngles Anglada, però també les creacions literàries de
l'alumnat de l'Escola. Entrada Gratuïta.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Espai Francesca Bonnemaison
Més informació: T. 934 049 095 www.diba.es/francescabonnemaison

Tornar al menú

 

 JORNADES I ALTRES CONFERÈNCIES

 

 Dilluns, 16 d'abril   a les 19:15 h
Les dones en el mirall trencat de la Mediterrània
Dins el cicle "Els dilluns de les dones en la Mediterrània: passat i present", en el marc del programa "Altaveu de les Cultures" dels Amics de la
Unesco de Barcelona i l'IEMed. Activitat oberta al públic. Entrada general: 3 euros. Entrada general de: 3 e
Lloc: Institut Europeu de la Mediterrània (IEM). c/ Girona 20 5è
Organitza: Amics de la UNESCO de Barcelona i Institut Europeu de la Mediterrània
Més informació: info@iemed.org T. 932 449 850 www.iemed.org/llista_activitats/les-dones-en-el-mirall-trencat-de-la-mediterrania

 Dilluns, 16 d'abril   de 19:30 h a 21 h
Xerrada-col·loqui: Virgínia Woolf. Una cambra pròpia
Una cambra pròpia és la reflexió de Virgínia Woolf sobre les dones i l'escriptura. Mostra el que una dona necessita per escriure, el sentit i
significat de fer-ho des de l'experiència i el fet de ser dona. A càrrec d'Elizabeth Uribe Pinillos, llicenciada en Història i màster en Estudis
Interdisciplinaris de la Dona en DUODA. Entrada Gratuïta.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis. Feliu i Codina 20
Organitza: Dones d'Horta
Més informació: www.bcn.cat/stjordi
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 Dimarts, 17 d'abril   18:30 h
Xerrada- Col·loqui: Inserció sociolaboral per a dones immigrades
Es presenta la maleta amb pràctiques d'intervenció en inserció sociolaboral vers dones migrades, desenvolupada pel grup de recerca
Fractalitats en Investigació Crítica (FIC) de la Universitat Autònoma 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

 Dimecres, 18 d'abril   a les 18 h
Xerrada: Què vol dir tenir polítiques d'igualtat home dona?
Es reflexionarà sobre: quins avantatges tenim quan hi ha una mirada de gènere a tots els àmbits socials? Quina repercussió té en l'impacte de
la violència vers les dones? Quina és la situació actual en el nostre entorn?
Lloc: Centre Sociocultural Espai 210. c/ Padilla 210
Organitza: Associació Hèlia, Associació Sakura-Onna i Fundació Aroa
Més informació: aroa@fundacioaroa.org T. 691 069 629

 Dimecres, 18 d’abril   a les 19 h
Conferència: Feliçment sóc una dona. El feminisme de Maria Aurèlia Capmany
A càrrec de Montserrat Palau, professora de la Universitat Rovira i Virgili.
Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB). c/ Sant Pere més Baix, 7
Organitza: Associació Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB)
Més informació: ccd@bonnemaison-ccd.org T. 932 684 218 www.bonnemaison-ccd.org

 Dijous, 19 d'abril   de 09:30 h a 19:30 h
Jornada: Dones i Pedagogia
Hi haurà diverses ponències com "La contribució de la dona en la tradició cultural d'occident" i les taules rodones "Maria Rúbies i Maria de
Maeztu, dues dones compromeses amb la formació i la construcció d'una nova ciutadania" i "Contribucions femenines en el camp de la
pedagogia, el pensament i la dimensió artística", entre d'altres. Entrada Gratuïta. Cal pre-inscripció.
Lloc: Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (UB). Pg Vall d'Hebron 171
Organitza: Facultat de Pedagogia i Centre Edith Stein, Centre Cristià dels Universitaris i Professionals
Més informació: comunicacio@dpuniversitaria.org

 Dimecres, 25 d’abril   19 h
Conferència: La impertinència pertinent de Maria Aurèlia Capmany
A càrrec de Meri Torras, professora de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB). c/ Sant Pere més Baix, 7
Organitza: Associació Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB)
Més informació: ccd@bonnemaison-ccd.org T. 932 684 218 www.bonnemaison-ccd.org

 Dijous, 26 d'abril   18 h
Xerrada-Col·loqui: Noves maternitats i adopcions nacionals i transnacionals
A càrrec de la comunicadora i experta en adopcions, Beatriz San Román. En el marc del cicle de xerrades-col·loqui sobre les noves formes
d’exercir la maternitat i l’opció de no ser mare, a partir dels canvis socioculturals contemporanis i els drets reproductius de les persones.
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

 Dijous, 26 d'abril   a les 19:30 h
Xerrada sobre Sexualitats entre Dones
Amb un tarannà lúdic unit a l'explicació professional d'una sexòloga i una psicóloga per a qui vulgui parlar obertament de la seva sexualitat
(autoestima, pors, ITS, VIH, sexualitats sanes, creativitat, entre altres temes).
Lloc: Triqueta Bar Restaurant. Villarroel nº 60
Organitza: Coordinadora Gai-Lesbiana
Més informació: lescat@lescat.org

Tornar al menú

 

 FORMACIÓ
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 Cursos

 De dimarts, 24 d'abril - Fins dijous, 26 d'abril   de 10 h a 14 h
Curs de l'Institut de Formació Política per a Dones: Lideratge estratègic
L'objectiu d'aquest curs és potenciar les capacitats personals de lideratge i s'adreça a persones amb responsabilitat política en l'àmbit local. Cal
pre-inscripció. Cal pre-inscripció
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Diputació de Barcelona i Espai Francesca Bonnemaison
Més informació: www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/1723

 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, professora 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

 Fins divendres, 1 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, adonar-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

 Fins dimecres, 13 de juny   de 17 h a 18:45 h
Taller: Dona Coneix-te
Aquest taller pretén entendre el funcionament cíclic del cos, la ment i les emocions, pot ajudar a fer-nos sentir millor, superar les afectacions
relacionades amb la naturalesa i recuperar el nostre potencial com a dona. Places limitades. Entrada Gratuïta.
Lloc: Centre d'Atenció Primària Vallcarca. Av Vallcarca 169-205 bxs
Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Gràcia
Més informació: piad_gracia@bcn.cat T. 93 291 43 30

 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,
assertivitat, enteniment i capacitat de 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

Tornar al menú

 

 PREMIS I CONVOCATÒRIES

 

 Dijous, 19 d'abril   a les 19 h
Premi literari Delta de narrativa escrita per dones
Presentació de l'obra guanyadora de la 6a edició d'aquest Premi literari.
Lloc: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues. c/ Àngel Guimerà, 106
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Més informació: 933 713 350
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 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 tracta de desenvolupar un vídeo sobre el tema de "La Revolució".
Organitza: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals
Més informació: www.dracmagic.cat/

Tornar al menú

 

 ALTRES ESDEVENIMENTS D'INTERÈS

 

 Divendres, 20 d'abril   a les 18 h
Presentació de l'Associació de dones algerianes Hamama
L'Associació Hamama, constituïda fa un any, està formada per dones majoritàriament algerianes o d'origen algerià. L'associació vol contribuir a
un desenvolupament sostenible d'Algèria i promoure els intercanvis i transferències de coneixements en una sèrie d'àmbits (culturals,
acadèmics, empresarials, comercials) especialment des de la perspectiva de gènere. Entrada Gratuïta.
Lloc: Institut Europeu de la Mediterrània. c/ Girona 20 5è
Organitza: Institut Europeu de la Mediterrània i Associació Hamama de Dones Algerianes per a la Igualtat i el Desenvolupament
Més informació: www.iemed.org/iemed/llista_activitats

 Dimecres, 25 d'abril   a les 21 h
Sopar Revista dDona
Organitzat perquè les lectores de la revista intercanviïn experiències i idees sobre els propers projectes de la publicació. Entrada general de:
17 euros.
Lloc: Restaurant Amaltea. c/ Diputació, 164
Organitza: Revista dDona
Més informació: info@ddona.net T. 933 213 738

 Divendres, 27 d'abril   a les 19:30 h
Presentació vídeos: Taller Càmera en Mà per Barcelona
Es presentaran alguns curts-documentals desenvolupats experimentalment per les participants del projecte "Protagonistes. Càmera en Mà" del
CIRD de l'Ajuntament de Barcelona. Algunes dones immigrades han gravat la seva pròpia visió sobre el procés migratori dins la ciutat de
Barcelona. Entrada Gratuïta.
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs. c/ Sant Pere Més Baix 55
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
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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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