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 US RECOMANEM

 

 Dimarts, 30 d'abril   a les 19 h
Preestrena i lliurament de premis: 4ª edició del concurs (RE)imagina't. Fem un spot no sexista! Imaginar una altra publicitat
Enguany la idea guanyadora ha estat la realitzada per l'Escola Jesús-Maria Sant Gervasi de Barcelona. Storyboard guanyador: Mixtflors. Les
mencions epecials del jurat han estat per a: l'Escola Jesús-Maria Sant Gervasi de Barcelona (obra 'Salp'), l'IES Numància de Santa Coloma de
Gramenet (obra 'Rilex') i per a l'Escola Maristes de Rubí (obra 'Instant'). Durant l'acte de lliurament de premis, l'escriptora Gemma Lienas i la
directora Elena Trapé, establiran un diàleg al voltant de les bones pràctiques en relació al sexisme als mijans de comunicació. (RE)imagina't és
un concurs per a l'elaboració d'un guió d'un espot no sexista adreçat a joves d'entre 14 i 18 anys de tots els ensenyaments i espais educatius
(també els d'educació en el lleure). El guió escollit serà produït per TV3, i el grup guanyador s'encarregarà de la realització de l'espot. Es tracta
d'un procés participatiu-creatiu amb l'objectiu de fomentar el discurs crític cap als mitjans de comunicació, el resultat del qual serà la creació
d'un guió per a un espot publicitari que superi els estereotips sexistes.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Associació de l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació
Més informació: www.observatoridelesdones.org/remaginat/reimaginat_joves.html#18 T. 932 160 004 
observatorid@observatoridelesdones.org
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 Dilluns, 15 d'abril   a les 18 h
Presentació de Resultats: 'La Violència Masclista: Tractament dels Mitjans de Comunicació i Prevenció a l'Entorn Universitari'
Presentació dels resultats de l'anàlisi: 'Impacte de les Recomanacions sobre el tractament de la Violència Masclista als Mitjans de Comunicació
2012' (7ª edició), elaborat des de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya i presentació de l'estudi 'Creences de l'alumnat de la UdL
sobre la Violència de gènere', elaborat des del Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida.
Intervenen: Yolanda Bardina, Mavi Carrasco, Marta Corcoy, Francina Vila. Presenta: Carolina Barber, presidenta de l'ADPC.
Lloc: Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Rbla Catalunya 10
Organitza: Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Més informació: T. 933 011 677 adpc@adpc.cat

 Durant tot l'any. Properes sessions el 15 i el 18 d'abril.  
XXI Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona
Dilluns, 15 'Yoyes' d'Helena Taberna (2000) presentació i interpretació a càrrec d'Isona Passola. Dijous 18 d'abril, 'Cineastes emergents' Curts
en femení, sessió presentada i argumentada per Eulàlia Iglesias. Consulteu la web. En la seva 21a edició presenten una sèrie de novetats: la
programació s'estendrà al llarg de l'any a través de programes i seus diferents, com a fruit d'un treball col·laboratiu amb d'altres entitats o
institucions; s'obriran nous espais monogràfics; es duran a terme tallers creatius i s'inaugurarà un espai on-line. La Mostra Internacional de
Films de Dones de Barcelona és un espai concebut per donar a conèixer i posar en valor la creació cinematogràfica femenina i per convidar als
diferents públics a descobrir la circulació de noves mirades pre- sents en el cinema de les dones, mirades que estan enriquint i transformant les
pràctiques culturals així com el conjunt de la creació audiovisual.
Lloc: Sala Monpou. SGAE. Fundació Autor. Pg. Colom 6
Organitza: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals. Hi col·labora: Centre Dona i Literatura
Més informació: www.dracmagic.cat/mostra/wp-content/uploads/2013/03/programa_mostra.pdf www.mostrafilmsdones.cat 
mostra@dracmagic.cat

 Fins el 20 d'abril   de 10 a 13 i de 16 a 22 h
Exposició: 'Al principi va ser la paraula'
Fotografies de Dani Lagarto Fernandez. En paraules de l'autor de l'exposició: "Ens apropem a tretze dones que treballen per la pau a Israel i
Palestina i a través de trobar-nos amb les seves mirades, els seus anhels,i les seves trajectòries vitals, podem marcar un nou mapa emocional
de la religió i del conflicte que la dessagna, i conèixer a algunes de les responsables que l'esperança no hagi abandonat per complet el Pròxim
Orient". Gratuït.
Lloc: Centre Cultural Albareda. c/ Albareda 22-24
Organitza: Centre Cultural Albareda i CIRD
Més informació: T. 932 916 322

 Fins l'1 de setembre  
Exposició: 'Ser Dona. Avui'
Les dones reflexionen sobre com els canvis socials i les noves possibilitats tant científiques com mèdiques obren noves oportunitats. Una
aplicació interactiva permet als visitants consultar informació sobre els canvis fisiològics que experimenten les dones en les diferents fases de
la seva vida. Uns retrats de gran format il·lustren la vida de la dona en imatges: infantesa, adolescència, plenitud, maternitat, menopausa i
envelliment actiu.
Lloc: Museu Marítim de Barcelona. Av de les Drassanes s/n
Organitza: Fundació Dexeus Salut de la Dona
Més informació: T. 932 274 715 fundacio@dexeus.com

Tornar al menú

 

 ACTIVITATS CULTURALS

 

 Arts escèniques

 Dimarts, 16 d'abril   a les 20:30 h
Teatre: 'Cartes impertinents' de Maria Aurèlia Capmany
Direcció: Pau Carrió. intèrpret: Rosa Maria Sardà. Una hora trepidant, del tot imprescindible. Preu, 28 euros. Preu reduït, 23.55 euros. (carnet
jove, carnet +25, carnet jubilat, carnet estudiant, menors 14 anys, persones a l'atur, persones amb disminució, famílies nombroses)
Lloc: Teatre Lliure. Pg Santa Madrona 40-46
Organitza: Teatre Lliure
Més informació: T. 902 106 369 T. 932 289 748

mailto:adpc@adpc.cat
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 Dijous, 25 d'abril   a les 17 h
Videofòrum: 'La voz dormida'
Director: Benito Zambrano (2011). Basada en una novel·la de Dulce Chacón. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. c/ Santa Fe 2 bxs
Organitza: Associació Dones en Forma
Més informació: T. 933 585 614

Tornar al menú

 Exposicions  

 Fins el 15 d'abril   de 16 a 20 h
Exposició: 'Daintifyt, esforç i delicadesa' de Lesley Yendell
Intregada al Festimal Mirada de Dones, la instal·lació s'inspira en una desapareguda fàbrica de sostenidors irlandesa, Daintifyt, on van treballar
bàsicament dones. Per a elles aquesta fàbrica va representar una oportunitat de guanyar diners amb les seves habilitats com a cosidores. La
desaparició de Daintifyt i d'altres fàbriques similars (fagocitades per les multinacionals) va significar també el perill de l'oblit d'una forma de
treballar, d'un tipus d'amistad i d'una complicitat laboral. Lesley Yendell, artista anglesa resident a Catalunya, ha participat en àmbits europeus
en projectes de community art com Regenerate, a Irlanda del Nord, i amb performances como l'exposada a la National Review of Live Art de
Glasgow, o al City of Women Festival d'Eslovènia. El seu art se centra en la transformació d'objectes quotidians entrecreuant disciplines per
generar allò insòlit, allò provocatiu i allò estranyament bell.
Lloc: Ca la Dona. c/ Ripoll 25 pral
Organitza: Festimal Mirada de Dones i Ca la Dona
Més informació: www.festivalmiradasdemujeres.com

Tornar al menú

 Lectures i presentacions de llibres

 Dimecres, 17 d'abril   de 19:30 a 21 h
Dimecres de Poesia
Lectura de Poemes de diverses autores, com ara Maria-Mercè Marçal, Szymborska, Laura Casielles, Emily Dickinson, etc. Gratuït.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison (Sala Gran). c/ Sant Pere Més Baix 7 3r
Organitza: Centre de Recerca de Dones (UB)
Més informació: T. 932 684 218 www.bonnemaison-ccd.org/ T. 934 481 399 duoda@ub.edu

Tornar al menú

 

 JORNADES I ALTRES CONFERÈNCIES

 

 Dimecres, 17 d'abril   a les 10 h
Taula rodona: 'Cultura i feminisme: un debat obert'
A partir de les seves obres, l'Anna Caballé, autora de 'El feminismo en España' (Cátedra, 2013) i responsable de la Unidad de Estudios
Biográficos, i l'escriptora M. Ángeles Cabré, autora de 'Leer y escribir en femenino' (Aresta, 2013), parlaran sobre la cultura i el feminisme a
l'Espanya actual. Elena Losada (Centre Dona i Literatura) presentarà l'acte.
Lloc: Facultat de Filologia. G.V. Corts Catalanes 585
Organitza: Centre Dona i Literatura i la Unidad de Estudios Biográficos de la UB
Més informació: www.ub.edu/cdona/noticies

 Dimecres, 17 d'abril   a les 19 h
Xerrada: 'A casa portes els pantalons o els rentes? La implicació dels homes en les tasques domèstiques i de cura' dins del Projecte Iguals i
Diferents.
Quins límits imposa el model de masculinitat tradicional als homes? Quines conseqüències té sobre els homes i sobre la resta de la societat en
general la persistència d'aquest model? Quin és el teu paper com a home a la societat? Què hi guanyem els homes amb la igualtat? Us
proposem respondre aquestes i d'altres preguntes al voltant de la construcció social de la identitat masculina i a construir models alternatius de
masculinitat més amples i plurals. Gratuït.
Lloc: Casa de la Barceloneta del 1761. c/ Sant Carles 6
Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Ciutat Vella i Canviem-ho
Més informació: w110.bcn.cat/portal/site/Homes?lang=es_ES

http://www.festivalmiradasdemujeres.com
http://www.bonnemaison-ccd.org/
mailto:duoda@ub.edu
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 Dimecres, 17 i dijous, 18 d'abril   de 18 a 21 h
VI Conferències Josep Egozcue
Ponent convidada: Carol Gilligan. Filòsofa, psicòloga i feminista, és catedràtica d'Humanitats i Psicologia Aplicada de la Universitat de Nova
York. Ponències: 17 de abril, 'Daño moral y ética del cuidado' i 18 de abril, 'Resistir a la injusticia: una ética feminista del cuidado'. Cal
inscripció prèvia.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Fundació Grífols
Més informació: 
www.bioetica-debat.org/modules/piCal/index.php?smode=Monthly%action=View%event_id=0000000867%caldate=2013-4-1 
www.fundaciogrifols.org/portal/es/2/home

 Dijous, 18 d'abril   d'11 h a 13 h
Seminari: 'L'assetjament sexual i per raó de sexe i els protocols en matèria d'assetjament sexual i per raó de sexe'
Presentació a càrrec del Prof. Dr. Josep María de Dios, Degà de la Facultat de Dret de la UAB. Conferencia: Mª Lourdes Arastey Sahún,
Magistrada Sala IV del Tribunal Suprem, 'El acoso sexual en la perspectiva de los tribunales'. Presentació de l'estudi sobre 'Els protocols en
matèria d'assetjament sexual i per raó de sexe en les empreses'. Presentació, Dra. Francesca Puigpelat, catedràtica de Filosofia del Dret de la
UAB, Dra. Encarna Bodelón González, profa. titular de Filosofia del Dret de la UAB, Dra. Carolina Gala. Catedràtica acreditada, Dret Treball i
de la Seguretat Social, UAB.
Lloc: Departament de Ciència Política i Dret Públic. Facultat de Dret - UAB Edifici B- Campus UAB Bellaterra
Organitza: Grup Antígona. Centre d'observació, recursos i iniciatives sobre Dones i Drets
Més informació: antigona.uab.cat/

 Divendres, 19 d'abril   De 8:30 a 19 h
I Jornada de la sexualidad madura: 'Vida y sexo a partir de los 50'
Avanzando en el reconocimiento de la sexualidad, nuevos retos en la normalización y el disfrute social. Comité Organizador: Francisca Molero
Rodríguez. Coordinadora de las Jornadas. Vice-Presidenta de la Societat Catalana de Sexología i Rafael Sánchez Borrego, Presidente de la
AEEM (Asociación Española para el Estudio de la Menopausia).
Lloc: Hotel Catalonia Barcelona Plaza. Plaça Espanya 6-8
Organitza: Societat Catalana de Sexologia y AEEM.
Més informació: belen.banegil@meetandforum.com

 Divendres, 19 d'abril   de 9 a 14 h
II Jornada: 'Conciliació de la vida familiar i laboral. Com donar resposta, en temps de crisi?'
Presentació de la Jornada: Sr. Joan Antoni Torrent, Sra. Dolores Gordi i Julià, Ima. Irma Rognogni Viade.
Lloc: Casa del Mar de Barcelona. c/ Albareda 1-13 bxs
Organitza: Fundació Quatre Vents i Sant Pere Claver. Institut Docent
Més informació: www. 4vents.org T. 934 120 661

 Divendres, 19 d'abril   de 9 a 14 h
VIII Jornades Gredidona: 'Drets sexuals i reproductius'
Aquest any, GrediDona et convida a un espai de diàleg socialitzador de coneixement i d'experiències al voltant d'un tema tan sacsejat i vulnerat
com són els Drets Sexuals i Reproductius. Ni un pas enrere. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Facultat de Pedagogia. Pg Vall d'Hebron 171
Organitza: Facultat de Pedagogia
Més informació: www.ub.edu/gredi/

 Divendres 19 i dissabte 20 d'abril   Divendres de 17 a 20 i dissabte de 10 a 12:30 h
III Jornades de mediació GREC: 'Gènere i conlicte'
Es vol reflexionar sobre les contribucions que es poden fer des de l'àmbit del conflicte i la convivència per promoure unes relacions igualitàries,
respectuoses i no discriminatòries entre homes i dones. Es faran dos tallers introductoris sobre la perspectiva de gènere i el poder, una taula
de reflexió i un tancament creatiu a través del teatre-dansa. Aquestes jornades s'adrecen a tècnics i tècniques, agents comunitaris, mediadors i
estudiants de mediació, mestres, treballadors i treballadores socials, educadors i educadores socials, entitats proveïdores de serveis igualitaris
i entitats del món de la educació. Preu 25 euros. Cal enviar les dades per correu a grecbarcelona@grecxarxa.org i fer l'ingrés indicant "nom +
Jornades Mediació" al compte 0487 1148 29 2000028094.
Lloc: Casa del Mar de Barcelona. c/ Albareda 1-13 bxs
Organitza: GREC Grup de Recerca i Estudis del Conflicte
Més informació: grecbarcelona@grecxarxa.org

 Dissabte, 20 d'abril   a les 18 h
Cicle de Documentals 'Las dones immigrades qüestionem el paradís': Projecció de: 'En cuarto grado' i conferència posterior
L'objectiu del cicle és la denúncia de la manca de drets de les dones immigrades, el qüestionament d'una societat europea que ni acull ni
comparteix, ans al contrari, margina les dones immigrades, invisibilitza la seva presència, precaritzant el treball. Presentació del documental a
càrrec de les realitzadores i conferència posterior a càrrec de Dolores Juliano.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7 2n
Organitza: Sindihogar
Més informació: T. 932 684 218

http://www.bioetica-debat.org/modules/piCal/index.php?smode=Monthly%action=View%event_id=0000000867%caldate=2013-4-1
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 Dimarts, 23 d'abril   de 9 a 17 h
2º Foro Nacional de liderazgo femenino y empresa 'Tiempo de Mujeres'
T'interessa analitzar el pensament i l'emoció al voltant de la dona? Vols conèixer les principals estratègies per al teu desenvolupament
professional? Et ve de gust descobrir el talent femení com a arma per generar creixement econòmic? Durant la jornada es lliuraran els Premis
'Tiempo de mujeres' que destacaran el lideratge d'homes i dones, que hagin estat distingits per la seva trajectòria professional en les diferents
categories proposades. Cal inscripció prèvia. El fòrum és de pagament, consulteu preus al web.
Lloc: Palau de Congressos de Catalunya. Av Diagonal 661-671
Organitza: Edecom
Més informació: www.tiempodemujeres2013.com/ www.tiempodemujeres2013.com/inscribete.htm

 Dijous, 25 d'abril   a les 19 h
Taula rodona: 'Els mitjans de comunicació i la visibilitat lèsbica'
Lloc: Col·legi de Periodistes de Catalunya. Rbla Catalunya 10
Organitza: La Independent, Agència de notícies amb visió de gènere i Idem TV
Més informació: www.idemtv.com/els-mitjans-de-comunicacio-i-la-visibilitat-lesbica/

 Divendres, 26 d'abril   de 9:30 a 14 h
Jornada: 'La guarda dels menors a Catalunya i a Europa'
Presentació de la jornada: Pilar Rebaque (Presidenta de la Comissió de Dones Advocades de l'Iltre. Col·legi d'Advocats/des de Barcelona) i
Mercè Claramunt (Presidenta de l'Associació Dones Juristes).
Lloc: Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. c/ Mallorca 283 bxs
Organitza: Comissió de Dones Advocades i Associació Dones Juristes
Més informació: comissions@icab.es

 Divendres, 26 d'abril   de 10 a 20 h
Jornada de formació: 'Pràctica clínica amb enfocament de gènere'
Es reflexionà sobre el mètode per a una pràctica clínica de la subjectivitat amb enfocament de gènere, a partir de casos clínics. A càrrec de
Sara Velasco Arias, metgessa, psicoanalista i experta en salut i gènere. Col·legiats, 64 euros; no col·legiats, 120 euros. Places limitades.
Lloc: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. c/ Rocafort 129
Organitza: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Més informació: www.copc.org

 Dilluns, 29 d'abril   De 12 a 14 h
Jornada de presentació de la comunitat virtual 'Igualtat en xarxa'
Igualtat en xarxa és una eina de comunicació digital que permet el treball cooperatiu i respon a l’objectiu de facilitar la gestió diària dels
projectes i serveis que, a l’entorn de la igualtat i la cohesió ciutadana, es duen a terme en el món local. Dissenyada per facilitar la difusió
d’experiències i la informació, tant entre les persones amb responsabilitats polítiques, com entre aquelles que tenen responsabilitats tècniques.
Cal inscripció prèvia.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Espai La cuina. C/ Sant Pere més Baix 7
Organitza: Diputació de Barcelona
Més informació: www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/2078 efbonnemaison@diba.cat

Tornar al menú

 

 FORMACIÓ

 

 Cursos

 Sessions l'11 i el 25 d'abril i el 16 i el 30 de maig   a les 19 h
Curs: 'Dones (d') Artistes'
A càrrec de Mercè Riera, Historiadora de l'Art i divulgadora cultural. El discurs oficial de l'art ha ignorat fins fa ben poc les dones artistes,
considerades com a meres imitadores o simples deixebles dels 'grans homes' amb els quals van conviure i treballar. Posar-les ara en relació
amb l'obra dels artistes que els foren contemporanis, ens permetrà endinsar-nos en el seu mestratge i les relacions personals i íntimes que hi
van mantenir, sense oblidar l'empremta personalíssima que cadascuna d'elles va deixar en les seves produccions artístiques. Gratuït. Cal
inscripció prèvia al Centre Cívic.
Lloc: Centre Cívic Can Castelló. c/ Castelló 1-7
Organitza: Consell de Dones del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Més informació: www.bcn.cat/sarria-santgervasi cciviccastello@esport3.org

http://www.tiempodemujeres2013.com/
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Tornar al menú

 Tallers als PIAD

 Del 19 d'abril al 5 de juliol   de 12:15 a 14:15 h
Taller: 'Grup de Creixement personal per a dones'
Es tracta d'un espai d'autoconeixement, d'escolta mútua, per compartir i experimentar vers la millora del nostre benestar. A través d'un procés
vivencial, d'expressió emocional, de comunicació autèntica i assertiva. Per a dones majors d'edat interessades en treballar aspectes personals.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. c/ Brusi 51-61 bxs
Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Sarrià-Sant Gervasi
Més informació: piad_sarriasantgervasi@bcn.cat T. 932 002 602

 Del 19 d'abril al 14 de juny   de 17 a 19 h
Taller de feminitat: 'Dansa oriental mística'
Connectarem amb el nostre cos i en especial, amb la nostra feminitat sagrada, arrelant-nos des de l'alegria, pacificant-nos amb nosaltres
mateixes i amb el nostre entorn, i brillant com a dones, totes juntes. Adreçat a totes aquelles dones que tingueu ganes de descobrir, explorar,
experimentar la vostra feminitat , compartir en grup, divertir-vos dansant, dedicar-vos un temps per a vosaltres mateixes, fora de la rutina i de
l'estrès. Gratuït. Cal entrevista prèvia al PIAD. Places limitades.
Lloc: Centre Cultural Albareda. c/ Albareda 22-24
Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Sants-Montjuïc
Més informació: piad_santsmontjuic@bcn.cat T. 932 918 731

Tornar al menú

 Altres tallers

 Del 17 d'abril al 19 de juny   de 19:30 a 21 h
Taller: 'Història. Les dones a la cultura contemporània'
Quina visió dóna de les dones la cultura actual? Analitzarem la representació de les dones en l'art, la literatura, el cinema i els mitjans de
comunicació d'avui dia i els posarem en relació amb la tradició per apropar-nos als rols de gènere i als seus efectes socials. Preu, 51.57 euros.
Cal inscripció prèvia. 18 Places.
Lloc: Centre Cívic Navas. c/ Navas de Tolosa 312
Organitza: Centre Cívic Navas
Més informació: T. 933 493 522

 29 d'abril, 2, 3 i 4 de maig  
Taller: 'vídeo del minut: la meva generació'. XXI Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona
Aquest taller permetrà orientar aquesta pràctica creativa i plantejarà diferents propostes per ampliar els recursos a l'hora de filmar, reciclar o
manipular els components visuals o auditius del minut que us proposeu elaborar. Durada taller 16 hores. Inscripcions fins el 18 d'abril de 2013.
Places limitades. Envieu un correu electrònic amb el vostre nom i cognom, la vostra adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte o
truqueu al 93 216 00 04.
Lloc: Francesca Bonmemaison. Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals.
Més informació: drac.info@dracmagic.cat T. 932 160 004

Tornar al menú

 

 PREMIS I CONVOCATÒRIES

 

 Fins el 30 d'abril  
4rt premi Aurora Gómez: 'A la lluita feminista en l'àmbit laboral'
El premi es convoca amb la voluntat de reconèixer aquelles persones, col·lectius, entitats o organitzacions socials que s'hagin distingit en un
projecte o acció realitzada en l'àmbit laboral i sindical dirigida a eradicar les discriminacions per raó de gènere i posar en valor el treball de les
dones i la seva contribució als drets de ciutadania al llarg dels anys 2012-2013. Consulteu les bases al web de l'entitat.
Lloc: Fundació Cipriano García. Via Laietana 16 soterrani
Organitza: Fundació Cipriano García
Més informació: fcg@ccoo.cat T. 934 812 781 www.fciprianogarcia.ccoo.cat
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 Fins el 3 de maig  
El vídeo del minut. Convocatòria 2013
És una invitació a totes les dones per a que visibilitzin el seu punt de vista utilitzant el registre audiovisual. Enguany el tema de la convocatòria
és 'La meva generació'. Organitza: TRAMA (coordinadora Estatal de Mostres i Festivals de cinema, vídeo i multimèdia realitzat per dones).
Organitza: TRAMA
Més informació: www.elvideodelminuto.net www.movibeta.com

 Fins el 3 de maig  
I Concurs de Fotografia 'Dona Llum 2013'
L'associació DONA LLUM convoca el primer Concurs de Fotografia amb l'objectiu de promoure el part respectat a Catalunya. El guanyador o
guanyadora del concurs serà anunciat en la jornada que organitza l'associació a Barcelona el proper 1 de juny de 2013 sota el lema "Part en
progrés: no destorbeu. Factors que faciliten o interfereixen en el procés de part".
Lloc: Casal de Barri Congrés-Indians. c/ Manigua 25-35
Organitza: Dona Llum associació catalana per un part respectat
Més informació: donallum.com/acerca-de/i-concurs-de-fotografia-dona-llum-2013

 Fins el 24 de juny  
II Edició Premi 'Dulce por Amargo'
La 'Escuela Superior de Arte Dramático y Profesional de Danza del Principado de Asturias' convoca aquest premi literari amb l'objectiu de
defendre, a través de l'escriptura teatral, la igualtat entre gèneres i les distintes opcions de preferència sexual de l'ésser humà. El veredicte del
jurat es farà públic el 3 d'octubre de 2013 en la pàgina web: www.esadasturias.es on també s'anunciarà la data i el lloc de lliurament del
guardó.
Organitza: Escuela Superior de Arte Dramático y Profesional de Danza del Principado de Asturias
Més informació: www.esadasturias.es premiodulceporamargo@yahoo.es

 Obert el termini de creació. Presentació de propostes del 8 a l'11 de juliol. - De 10 a 14 i de 16 a 20 h  
Mostra: 'Díscola menopausa. Política radical' dins de FemArt 2013
Quatre paraules que pretenen imitar la simultaneïtat expressiva de les arts visuals i plàstiques i que volen convidar les artistes a parlar d'allò
que no es parla, a mostrar allò que no es veu, a canviar allò que sembla immutable... A la Mostra hi poden participar les dones que ho desitgin.
Es poden presentar obres de qualsevol disciplina artística (arts visuals, escèniques, musicals), sempre que girin entorn el tema proposat.
Presentació de propostes a Ca la Dona. Consulteu les bases al web. La Mostra d'Art de Dones FemArt, és un espai d'interrelació d'artistes des
d'on reivindicar el valor transformador del treball entre dones. I això, a més a més, ho hem fet sempre des de la perspectiva d'art compromès
amb el canvi i la crítica social.
Lloc: Ca la Dona. c/ Ripoll 25 pral
Organitza: Ca la Dona
Més informació: www.caladona.org/femart femart@caladona.org T. 93 412 71 61

Tornar al menú

 

 ALTRES ESDEVENIMENTS D'INTERÈS

 

 Dissabte, 27 d'abril   d'11 a 21 h
Mercat Solidari de Roba i Complements: 'Fashion For Feminism'
Trobareu roba de totes les propostes i estils. Si tens roba que ja no utilitzes però encara fa servei, porta-la a l'oficina de Calala o contacta-hi,
passaran a recollir-la per vendre-la al Mercat Solidari de Roba i Complements. Hi haurà activitats durant tot el dia. (Contacontes i jocs infantils
durant el matí, Taller de reciclatge de roba 'Mi- Nou' i sorteig solidari per la tarda. Hi haurà música a càrrec de DJ Marimba i Cheikha Brigitte,
aperitiu, begudes i menjar. El Mercat Solidari és una de les activitats que organitza Calala per recaptar fons, que es repartiran íntegrament en
la convocatòria d'ajuts de l'any vinent.
Lloc: Ca la Dona. c/ Ripoll 25 pral
Organitza: Ca la Dona i Calala Fons de Dones
Més informació: calala@calala.org T. 933 011 793

 Dissabte, 20 d'abril   a les 17:30 h
Trobada: 'Una tarda de primavera amb dones paquistaneses. Colors de cultura paquistaní'
Lloc: Centre Cívic Barceloneta. c/ Conreria 1-9 bxs
Organitza: Associació Cultural Educativa i Social-Operativa de Dones Pakistanis
Més informació: T. 932 563 320 comunicacio@civicbarceloneta.com

Tornar al menú
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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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