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 US RECOMANEM

 

 Dilluns 21, dimarts 22 i dimecres 23 d'abril   a les 20 h
Cicle de Cinema D Barcelona 'La Força del Talent': Projecció de la pel·lícula 'Berenar a Ginebra'
Direcció: Ventura Pons, Espanya. Any: 2013. Versió original en català. L'any 1973, a les darreries del franquisme, Mercè Rodoreda coincideix a
Ginebra amb el crític literari i editor Josep Maria Castellet i el convida a benerar a casa seva. L'escriptora, certament un personatge recòndit,
guardava el secret de tot allò que la concernia; s'havia convertit ella mateixa en secret, potser, fins i tot, en productora de secrets. Però, aquella
tarda, estranyament, s'obrí i en compartí molts. Presentació dels films a càrrec de Drac Màgic. Preu 3 euros. Properes sessions: 19, 20 i 21 de
maig 'Barcelona, abans que el temps no esborri' i 16, 17 i 18 de juny 'Els records glaçats'.
Lloc: Cinemes Boliche. Av Diagonal 508-510
Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona. Hi col·labora Cinemes Boliche
Més informació: cird@bcn.cat www.bcn.cat/dones
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 Dimarts 29 d'abril   A la tarda
Lliurament de Premis de la 5ª edició del concurs (RE)IMAGINA'T. Fem un spot no sexista!.
Concurs de l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació adreçat a grups de nois i noies d'entre 14 i 18 anys dels centres
d'educació formal i d'entitats d'educació en el lleure dels municipis que formen part de l'Observatori. L'objectiu del concurs (Re)IMAGINA'T és
impulsar l'esperit crític dels i les joves en relació amb els rols estereotipats de gènere presents en la publicitat tot incentivant la seva creativitat i
la seva implicació en la construcció de noves pràctiques comunicatives que tractin positivament la diferència sexual. Els grups guanyadors
tindran, com a premi, la possibilitat de realitzar l'espot, amb el suport d'un equip de professionals de la televisió i el cinema. Per a això, compten
amb la col·laboració dels programa TAGS, de TV3, i de la Facultat de Comunicació Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull. Enguany han
rebut 158 treballs, amb la participació de 665 joves de 8 municipis diferents.
Lloc: Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon LLull. C/Valldonzella 12
Organitza: Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació
Més informació: www.observatoridelesdones.org/remaginat/reimaginat_joves.html#0 observatorid@observatoridelesdones.org T.
932 160 004

 Dijous, 8 de maig   de 9 a 14 i de 16 a 21:30 h
I Jornada 'PIADS 2014'. Punts d'Informació i Atenció a les Dones
Oberta la preinscripció per a totes les activitats. Programa: de 9 a 9.30, Acreditacions. De 9.30 a 10, Inauguració de la jornada. De 10 a 11.15,
Diàlegs entre dones 'Els serveis públics d'atenció a les dones i el seu impacte en la vida quotidiana de les dones i les seves comunitats'. De 12
a 14, Bones pràctiques comunitàries per la participació de les dones. De 16 a 17.30, Microcàpsules sobre els drets de les dones. De 16 a
16.30, Divorci, separació i ruptura de parella de fet. Que cal fer?. De 16 a 16.30, Habitatge i nous canvis legislatius. De 16.30 a 17, Informació
bàsica de la Reforma de la Llei de l'Avortament. De 16.30 a 17, Dona estrangera i autorització de residència. De 17 a 17.30, Què fer davant
d'un acomiadament? De 17.30 a 19.30, Tastet dels tallers dels PIADs: Moviment conscient. Autodefensa. Creixement personal amb
perspectiva de gènere. Moviment de l'ànima. Les dones que vulguin venir amb els seus fills i filles disposaran d'un taller sobre coresponsabilitat
per als infants. De 20 a 20.45, Performance. De 20.45 a 21.30, Concert de cloenda. Totes les activitats són gratuïtes.
Lloc: Espai Jove La Fontana. c/ Gran de Gràcia 190-192
Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civils i Direcció del Programa de Dona
Més informació: www.bcn.cat/jornadapiad www.youtube.com/watch?v=FzkF-HAf3LU www.youtube.com/watch?v=Ji_fPjynVEM 
www.youtube.com/watch?v=WzFvv8SGtaA www.youtube.com/watch?v=LKXcuZNDIMI

Tornar al menú

 

 ACTIVITATS CULTURALS

 

 Arts escèniques

 Del 3 al 20 d'abril   a les 19 h
Teatre 'Barbablava, l'esperança de les dones'
Una producció de Compañía A Les Golfes de La Bohème (Catalunya) - Autora: Dea Loher - Direcció: Lurdes Barba - Repartiment: Empar
Capilla, Clara de Ramón, Áurea Márquez, Almudena Lomba i Xavier Ripoll. Sinopsi: Enric, és un home insignificant i discret que sempre es
deixa endur per la vida, es troba perdut en l'espiral de la seva solitud i aleshores descobreix per primera vegada l'amor. Però el deixa passar.
Després d'allò, es trobarà amb sis dones que busquen a algú a qui estimar. Sis dones que estan perdudes entre el que son de veritat, i el que
voldrien ser. Al jardí botànic, dins d'un bar de matinada, a l'andana del metro. L'Enric, el venedor de sabates, les mata. A través d'aquesta
lectura del conte de "Barba Blava", Dea Loher barreja tragèdia i comèdia en una peça on l'amor va més enllà dels seus límits i arriba fins a
l'infern.
Lloc: Nou Tantarantana Teatre. c/ Flors 22
Organitza: Nou Tantarantana Teatre
Més informació: T. 934 417 022
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 Els dies 3, 7 , 10, 22 i 28 d'abril   a les 19 h
XXII Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona: 'La història que el cinema destapa: La meitat del cel'
Cicle dedicat a mostrar les característiques dels primers treballs d'algunes de les representants d'una generació de cineastes que, a finals dels
anys 80, van protagonitzar l'inici de la normalització de la creació cinematogràfica femenina a l'Estat espanyol. La meitat del cel fa referència a
una publicació coordinada per Carlos F. Heredero dedicada a les directores espanyoles dels anys 90 i editat per l'Ajuntament de Màlaga. Es
recupera, doncs, aquest títol amb la finalitat de seguir fent possible la visibilitat d'una meitat abans amagada, la de la creació femenina. Dijous
3 d'abril a les 19h, Taula rodona, amb la presència de Carlos F. Heredero, crític i escriptor cinematogràfic i d'Annalisa Mirizzio, professora de
teoria de la literatura comparada de la UB. 'Mira y verás', Isabel Coixet. 1984. 'Demasiado viejo para morir joven', Isabel Coixet. 108'. 1989.
Dilluns 7 d'abril a les 19h 'Boom boom', Rosa Vergés. 92'. 1990. Dijous 10 d'abril a les 19h 'Porro on the roof', Chus Gutiérrez. 1984. 'Sublet',
Chus Gutiérrez. 90'. 1991. Dimarts 22 d'abril a les 19h 'Tres en la marca', Gracia Querejeta. 1987. 'Una estación de paso', Gracia Querejeta.
93'. 1992. Dilluns 28 d'abril a les 19h 'Baja, corazón', Icíar Bollaín. 1993. 'Hola, estás sola?', Icíar Bollaín. 90'. 1995. Programa elaborat
conjuntament amb la Fundació SGAE. Gratuït.
Lloc: Societat General d'Autors i Editors. Pg Colom 6 pral.
Organitza: Mostra de Films de Dones (Drac Màgic) i Fundación SGAE.
Més informació: www.mostrafilmsdones.cat mostra.dracmagic.com mostra@dracmagic.cat 
www.mostrafilmsdones.cat/la-historia-que-el-cinema-destapa-la-meitat-del-cel/

 Fins el 3 d'abril  
Cicle "DONART 2014"
El Cicle consta de diferents activitats: xerrades, exposicions, tallers i obres de teatre on les dones són les protagonistes. Les temàtiques també
giren al voltant del món femení. Tots els tallers són gratuïts. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Drassanes. c/ Nou de la Rambla 43
Organitza: Centre Cívic Drassanes
Més informació: donart@ccdrassanes.cat

 Dijous, 3 d'abril   a les 17 h
Activitats de cloenda del cicle 'DONART 2014
Cloenda de l'exposició 'Las Pieceras. Treball Extradomèstic, S.A.', amb gravació en vídeo de testimonis i vivències, 'Videomatón'. Gratuït.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres. c/ Reina Amàlia 31-33
Organitza: Casal de Barri Folch i Torres
Més informació: T. 933 294 295

 Divendres, 4 d'abril   a les 20 h
Jornada: 'Concert d'autores femenines'
A càrrec del cor de cambra d'Anton Bruckner. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic El Sortidor. Plaça Sortidor 12
Organitza: Centre Cívic El Sortidor
Més informació: T. 934 434 311

 Dissabte, 5 d'abril   a les 20 h
Teatre i 1714 'Dones espies. El preu de la llibertat'
'Un viatge al passat ens ajuda a entendre millor el present'. A càrrec de Teresa Urroz (directora escènica), Alicia Martel (compositora, actriu i
creadora del projecte), Eva Losada (actriu i xarxa socials) i Mercè Pau (actriu).
Lloc: Casal d'Entitats Mas Guinardó. Plaça Salvador Riera 2
Organitza: Casal d'Entitats Mas Guinardó
Més informació: T. 934 461 429

 Els dies 5 i 6 d'abril   Dissabte a les 21:00 h i diumenge a les 18 h
Teatre "Alícia...", a càrrec de la Cia. Lapsus Teatre
De: Lewis Carroll. Companyia: Lapsus Teatre. Direcció: Montserrat Llucià. Durada: 90 minuts. Alícia és un viatge per el món dels somnis, un
viatge que va ser somiat per primer cop l'any 1862, des d'aleshores, Alícia en el país de les meravelles i la seva continuació, Alícia a l'altre
costat del mirall, s'han convertit en dos clàssics absoluts de la literatura occidental. Ens atrauen per la seva inquietant relació amb la infància,
no és gens clar que sigui només un llibre per a infants. Se n'han fet moltes versions, en teatre, en cinema, en dansa... nosaltres volem jugar a
fer la nostra.
Lloc: Centre Cívic les Corts. c/ Dolors Masferrer i Bosch 33-35
Organitza: Centre Cívic les Corts
Més informació: doneslescorts@gmail.com T. 934 577 748
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 Dilluns, 7 d'abril   de 20 h a 21:30 h
Tertúlia de cinema 'Vivir és fàcil con los ojos cerrados'
De David Trueba. El film va rebre 6 premis Goya. Argument: 'El 1966 un John Lennon en plena crisi existencial, decidit a acabar definitivament
amb els Beatles i convençut de poder llençar-se a la carrera d'actor, arriba a Almeria per rodar a les ordres de Richard Lester una pel·lícula
antibel·licista: 'Com vaig guanyar la guerra'. Antonio, professor d'anglès en un humil col·legi d'Albacete decideix emprendre el viatge per
conèixer-lo i fer-li una inusual petició.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis. Feliu i Codina 20
Organitza: Dones d'Horta
Més informació: T. 934 072 356

 Dijous, 10 d'abril   a les 20 h
Ara toca... Concert 'Aparaulades'
Sílvia Comes, veu i música i Sílvia Bel, veu i texts. La compositora i intèrpret Sílvia Comes presenta en concert els poemes d'autors tan variats
com Teresa Pascual, Sílvia Comes, Goytisolo, Sílvia Bel, Gabriel Ferrater, Luis Cernuda, Gil de Biedma, Pedro Salinas, María Rosal, etc., i els
entrellaça com si es tractés d'un joc d'aparaulats. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. c/ Provença 480 entl
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Més informació: www.ccsagradafamilia.net

 Dijous, 10 d'abril   a les 21 h
Concert a benefici de les dones adivasis a l'Índia
Amb Joan Chamorro Quartet & Eva Fernández, Andrea Motis i Magali Datzira. Els i les adivasis són descendents dels primers pobladors de
l'Índia. Actualment són al voltant de setanta milions, i la majoria pateixen greus problemes de marginació. Preu 12 euros. Persones a l'atur, 5
euros.
Lloc: Luz de Gas. c/ Muntaner 246
Organitza: Fundació ADA per al Desenvolupament dels Adivasis
Més informació: T. 932 097 711

Tornar al menú

 Exposicions  

 Fins el 2 d'abril   de 8 a 22 h
Exposició 'Les paraules i les imatges transmeten valors'
Exposició d'imatges i textos elaborada per l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació. Una mostra crítica dels espais i els
estereotips que els mitjans de comunicació atorguen les dones. Les dones a la publicitat: com s'utilitza i es representa la violència contra les
dones en diferents mitjans, quan i de quina manera les dones són portadores i generadores d'informació. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic La Sedeta. c/ Sicília 321 bxs
Organitza: Centre Cívic La Sedeta. Hi col·labora CIRD
Més informació: T. 932 073 613

 Fins el 3 d'abril   d'11 a 13:30 h
Exposició 'Dones del 36'
Aquesta exposició suposa un reconeixement a les dones que, amb motiu del premi 8 de Març Maria Aurèlia Campmany de l’any 1997, van
elaborar un projecte de recuperació de memòria històrica sobre la vida de les dones, dones anònimes, a la Guerra Civil.
Lloc: Casal de Barri Congrés-Indians. c/ Manigua 25-35
Organitza: Casal de Barri Congrés-Indians. Hi col·labora CIRD.
Més informació: T. 932 850 357

 Fins el 3 d'abril  
Exposició 'El vestit de la memòria'
Experiència de creació de sis dones que cerquen expressar el procés de connexió amb el seu llinatge femení/masculí de tot allò que son: filles,
nétes, besnétes. Els vestits com a expressió artística, com a resultat de contactar profundament amb la terra i la intuïció, de treballar els límits,
d'escoltar el cor i d'incloure la pròpia ombra.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres. c/ Reina Amàlia 31-33
Organitza: Ananke Associació Intecultural
Més informació: T. 933 294 295

http://www.ccsagradafamilia.net


 Fins el 3 d'abril   de 9 a 21 h
Exposició 'Las pieceras. Treball extra-domèstic S.A.'
Amb aquesta exposició es pretén donar visibilitat a les experiències de treball de les dones més enllà del fet domèstic, unir peces d'aquestes
feines fetes als domicilis per a fer visibles les diverses tasques que les dones feien als barris. Aquest projecte inclourà activitats
complementàries amb xerrades, instal·lacions i projeccions audiovisuals en el marc de DonArt. Gratuït.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres. c/ Reina Amàlia 31-33
Organitza: Mediateca del Raval i Territoris Oblidats.
Més informació: T. 933 294 295

 Fins el 20 d'abril   d'11 a 17 h
Exposició 'Mar Arza: Lectures i consums...'
L'exposició 'Mar Arza: Lectures i consums...' forma part del cicle d'exposicions 'Blanc sota negre. Treballs des de l'imperceptible/2'.
Comissariada per Joana Masó (Centre Dona i Literatura) i Assumpta Bassas (UB), aquesta nova exposició mostra peces i instal·lacions recents
de Mar Arza. La seva recerca visual l'ha portat a treballar amb el llibre i la lectura i, actualment, amb qualsevol paper imprès. Alterant la lletra
escrita de les paraules i els silencis que regeixen els nostres vincles amb l'economia i el còmput utilitarista del temps, l'artista explora noves
línies de treball polític sobre diferents superfícies. A través d'una poètica de l'el·lipsi i del buidatge, proposa 'fer desert' i desactiva la trama de
comunicació i consum que pauta les nostres vides.
Lloc: Arts Santa Mònica. c/ la Rambla 7 bxs
Organitza: Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona.
Més informació: entremestres.blogspot.com.es www.artssantamonica.cat

 Fins el 21 d'abril  
Exposició 'Caídas'
Mostra del treball de pintura i dibuix de Mariana Luz Ticheli. Diversos personatges, tots dones, exposen diversos estats i records emocionals,
com la malenconia, la bogeria, l'amor i la tristesa. Aquests personatges es troben en un espai no identificat figurativament, en un lloc intangible,
com en una atmosfera de somnis. Gratuït.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres. c/ Reina Amàlia 31-33
Organitza: Casal de Barri Folch i Torres
Més informació: T. 933 294 295

 De l'1 al 30 d'abril  
Exposició 'Les Dones del 1714'
Dones amb perfils diversos que posen de manifest que durant el conflicte elles no eren pas alienes a la situació. Que van tenir un paper molt
important en la rereguarda de la guerra i del setge de Barcelona i que, en alguns casos, van ser influents en les decisions que anaven prenent
els dos bàndols. Una exposició amb il·lustracions de Francesc Artigau i textos de Patrícia Gabancho.
Lloc: Centre Cívic les Corts. c/ Dolors Masferrer i Bosch 33-35
Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona
Més informació: T. 934 577 748

 Fins el 2 de maig   de 19 a 1 h
Exposició: 'El vídeo del minut'
El CCCB ofereix dos espais per visibilitzar la XXI Mostra internacional de films de dones: Una selecció de documentals i un espai monogràfic
de l'Arxiu Xcèntric on es visibilitza una experiència en concret relacionada amb pràctiques experimentals en l'àmbit audiovisual dedicat al
'Vídeo del Minut'. Les comissàries de la mostra, la cineasta Virginia García del Pino i la investigadora Elena Oroz, han realitzat una selecció
subjectiva i transversal de les peces de les 17 edicions anteriors. Gratuït La Nit dels Museus.
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. c/ Montalegre 5
Organitza: TRAMA (coordinadora Estatal de Mostres i Festivals de cinema, vídeo i multimèdia realitzat per dones)
Més informació: elvideodelminuto.net/

 Fins el 5 de juny   d'11 a 13:30 h
Exposició 'Dona i ofici. Mostra d'arpilleres'
Veure i sentir de ben a prop el testimoni de vida de diverses dones.
Lloc: Casal de Barri Congrés-Indians. c/ Manigua 25-35
Organitza: Casal de Barri Congrés-Indians
Més informació: T. 933 513 953

Tornar al menú

 Lectures i presentacions de llibres
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 Dijous, 3 d'abril   a les 19 h
Presentació del llibre 'La indecible suerte de nacer mujer'
De Luisa Muraro. Traductora: María-Milagros Rivera Garretas. Colección: 'Mujeres' Narcea Edit. 2013. L'acte comptarà amb la presència, a
més de l'autora, de M. Elisa Varela Rodríguez, Elizabeth Uribe Pinillos i Marta Sala Masemont. 'La toma de conciencia feminista abrió el
pasadizo que la historiografía científica no conocía y que le cuesta reconocer. Lo reconocerá, no lo dudo, porque ha sido un acontecimiento
histórico de tipo superlativo. Que tiene precisamente esta naturaleza: no es un hecho en el fluir de los hechos, sino la interrupción del
transcurrir de los hechos y en este punto el devenir se convierte en la revelación de un ser.' (p. 32).
Lloc: Llibreria Pròleg. c/ Sant Pere Més Alt 46
Organitza: Llibreria Pròleg
Més informació: www.narceaediciones.es/default.htm T. 933 192 425

 Dijous, 3 d'abril   a les 20:30 h
Poesia i Ciència 'Una mirada nova del món que ens envolta'
A càrrec d'Assumpció Forcada. Es pot trobar Poesia en la ciència? És la poesia un llenguatge útil en el temps actual?
Lloc: Orquestra de Cambra Acordions de Barcelona (Auditori Pepita Sellés). c/ Entença 218-234 entl 4t
Organitza: Orquestra de Cambra Acordions de Barcelona.
Més informació: T. 934 103 060

 Divendres, 4 d'abril   a les 19 h
Presentació del llibre i taula rodona 'Atrapades als llimbs. Dones, migracions i violència sexual'
Es parlarà sobre migracions i violència sexual. Amb Sonia Herrera Sánchez, autora del llibre i comunicadora audiovisual, doctoranda de la UAB
i especialista en cine y estudios feministas, educomunicación y periodismo y derechos humanos; Bárbara Tardón, responsable d'Incidència
Política i Sensilibilització Social de la Fundació per a la Convivència ASPACIA i Mª Eugenia Blandón, activista feminista i integrant de la Xarxa
de Migració, Gènere i Desenvolupament.
Lloc: Fundació Migra Studium. c/ Palau 3
Organitza: Fundació Migra Studium
Més informació: sonia.herrera.s@gmail.com

 Dimecres, 9 d'abril   a les 19 h
Presentació del llibre 'Dones de ràdio. Les primeres locutores de Catalunya'
L'acte anirà a càrrec d'Elisenda Albertí, editora del llibre, Elisenda Camps, directora i presentadora a RAC1 del programa 'Tot és Possible' i
Sílvia Espinosa, autora del llibre.
Lloc: Llibreria Jaimes. c/ València 318
Organitza: Alberti Editor i Llibreria Jaimes
Més informació: info@albertieditor.cat

 Dimecres, 9 d'abril   a les 19:15 h
Presentació de l'associació 'Ritus de pas'.
Conèixer la filosofia i els projectes d'aquesta entitat. La presentació s'emmarca dintre dels 'cafès d'homes', tertúlies obertes a tothom.
Lloc: Associació Homes Igualitaris AHIGE Catalunya. c/ Vilamarí 31 bxs
Organitza: Homes igualitaris
Més informació: info@homesigualitaris.cat homesigualitaris.wordpress.com

 Dimarts, 15 d'abril  
Presentació del llibre 'Els Viatges de Clotilde Cerdà i Bosch'
D'Isabel Segura. Amb Teresa Alabèrnia, Gran Mestra de la Gran Lògia maçònica Femenina; Anna Bofill, compositora; Rosa Vergés, directora
de cinema i Laia Climent, editora. Compositora, arpista, assagista, activista, Clotilde Cerdà i Bosch trenca tots els tòpics sobre la feminitat
vuitcentista. Filla de l’enginyer-urbanista Ildefons Cerdà (autor del pla d’Eixample de Barcelona) i de Clotilde Bosch i Carbonell, els viatges
arreu del món de Clotilde Cerdà i Bosch comencen quan només té dos anys. Antiesclavista i feminista, amenaçada per la reina regent, Clotilde
Cerdà coneix, per l'experiència que ha observat en la trajectòria vital del seu pare, la tendència a l'oblit de la societat catalana i barcelonina, en
particular. Tractada de la mateixa manera que Ildefons Cerdà, les creacions i aportacions de Clotilde Cerdà i Bosch han estat bandejades per
la classe social que intentava imposar el model de feminitat que ella va subvertir.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Llibreria Pròleg i Espai Francesca Bonnemaison
Més informació: T. 933 192 425

Tornar al menú
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 Dimarts, 1 d'abril   de 19:30 a 21 h
Conferència 'Patrícia Melo i la novel·la de favela'
A càrrec d'Elena Losada (Centre Dona i Literatura) dins del cicle de conferències "No només Clarice Lispector". Dramaturga, guionista i
escriptora, Patrícia Melo és autora de O matador (1995), Valsa negra (2010) i Mundo perdido (2000). Elógio da mentira (1998) va guanyar el
Deutscher Krimi Preis a Alemanya i Inferno (2000), la seva quarta novel·la, va obtenir el premi Jabuti. La conferència s'emmarca dins del
projecte de recerca "Dones i novel·la criminal a Espanya (1975-2010): Autores, figures de poder, víctimes i criminals (MUNCE)". Assistència
oberta.
Lloc: Facultat de Filologia. C/ Aribau, 2 Aula 2.2 Edifici Josep Carner
Organitza: Estudis Gallecs i Portuguesos, el Centre Dona i Literatura i el Centro Cultural do Brasil em Barcelona.
Més informació: www.ub.edu/cdona/es/noticies

 Dijous 3 i divendres 4 d'abril   de 10 a 19 h
Trobada internacional del projecte europeu 'Cultura oral: pont entre passat i futur'
Es tracta d’una trobada amb les diferents organitzacions sòcies del projecte per parlar sobre la recerca feta fins al moment d'expressions i dites
que configuren la cultura oral en cada societat. Per aquesta trobada s’han escullit unes dites sobre salud i edad i la Fundació INDERA plantetja
una critica des de la perspectiva de gènere per visibilitzar la diferent carga simbòlica per a dones i homes. Com a cloenda, divendres es
representarà l’obra de teatre “Laboratorio de la vagina” per Cía. Xuà Xuà Teatro.
Lloc: Casal de Barri Pou de la Figuera. C. Sant Pere més Baix, 70
Organitza: Fundació Indera i Cía. Xuà Xuà Teatro
Més informació: www.fundacion-indera.org/

 Dilluns, 7 d'abril   a les 20 h
Reflexions d'1 H: Xerrada 'Revolucions estètiques. Moda i transformació social'
A càrrec d' Analía Vega Uceta, de Trama Serveis Culturals. Des d'una perspectiva històrica, posaran en relació els canvis en la roba, el
pentinat i el maquillatge de les dones amb les transformacions socials, per reflexionar sobre el paper de l'estètica i la moda en les
problemàtiques de gènere. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. c/ Provença 480 entl
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Més informació: www.ccsagradafamilia.net

 Dimarts, 8 d'abril   a les 19:30 h
Conferència 'Com gestionar les preocupacions', a càrrec de Gina Aran
La Gina Aran ens guiarà amb el seu estil desenfadat i didàctic en el camí de l'avenç i la superació personal i professional en unes sessions
properes. Interpretació en llengua de signes. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic Can Deu. Plaça Concòrdia 13 bxs
Organitza: Centre Cívic Can Deu
Més informació: T. 934 101 007

 Divendres, 11 d'abril   a les 17:30 h
Acte institucional del Dia de la Dona Treballadora al Districte de Sant Martí
Diverses activitats.
Lloc: Consell Municipal del Districte de Sant Martí. Plaça Valentí Almirall 1 bxs
Organitza: Consell Municipal del Districte de Sant Martí
Més informació: T. 934 027 000

 Divendres, 11 d'abril   a les 19 h
Conferència 'Emprenedoria i dret laboral per a dones'
A través d'una advocada especialista en dret laboral aprendrem els drets que tenim les dones a la feina i quines són les formes més habituals
d'abús. També es donaran les nocions bàsiques del marc legal per tal de donar informació per fer més factible la constitució i posada en
pràctica d'un projecte emprenedor. Interpretació en llengua de signes. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic Can Deu. Plaça Concòrdia 13 bxs
Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Les Corts i Centre Cívic Can Deu
Més informació: piad_lescorts@bcn.cat

Tornar al menú

 

 FORMACIÓ

 

 Cursos
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 Fins el 2 de juny  
Curs on line 'Grans pensadores de la pau'
La Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU ha obert les inscripcions del curs online "Grans pensadores de la pau", un seminari que té com a
objectiu presentar l'aportació del geni femení en la construcció de la filosofia de la pau mitjançant l'estudi detallat de set figures: Edith Stein,
María Zambrano, Hannah Arendt, Simone Weil, Simone de Beauvoir, Agnes Heller i Martha Nussbaum. Aquest curs, impartit per Francesc
Torralba, doctor en filosofia, tindrà com a metodologia l'exposició de la vida, l'obra i el pensament de cada autora i una anàlisi d'alguns textos
seleccionats. Es tracta d'un curs en castellà i online, no presencial. A les persones matriculades se'ls oferirà per entregues vídeos, àudio,
lectures i apunts de cada autora. Curs autoavaluable per l'alumnat i pot ser, si es demana prèviament, bonificable per la Fundació Tripartita. El
curs consta de catorze sessions -dues per filòsofa. Tot el curs 65 euros. Una sola autora 15 euros.
Lloc: Curs online.
Organitza: Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU
Més informació: docs.google.com/forms/d/1tjTCLHKkBmDvO7l63e82mjDRUEae7Qf60s_MtODrARY/viewform 
formacio@cartadelapaz.org T. 934 145 936

 Del 21 d'abril al 21 de maig  
Curs on line intensiu: 'Coresponsabilitat i educació en la igualtat'
Oberta la preinscripció. La responsabilitat compartida de les tasques domèstiques i de cura, i la seva relació amb els usos del temps i la
conciliació de la vida familiar i laboral, és un dels reptes de l'agenda actual per a la igualtat. El curs aborda la relació entre coresponsabilitat i
educació en la igualtat i explora formes d'incentivar-les en la infància i l'adolescència mitjançant el joc, l'art i la cultura. Adreçat tant a
professionals com a la ciutadania en general. Preu 40 euros.
Lloc: Curs on line.
Organitza: Trama, serveis culturals
Més informació: reserves@tramacultura.org

Tornar al menú

 Tallers als PIAD

 Del 3 d'abril al 19 de juny (tots els dijous)   de 17:30 a 19:30 h
Taller 'Autodefensa per a dones'
Oberta la preinscripció al PIAD Sant Andreu. En aquest taller, les participants trobaran un espai on augmentar la consciència d'elles mateixes i
de l'espai, i d'aquesta manera potenciar la seva seguretat física i emocional. Gratuït. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Navas. c/ Navas de Tolosa 312
Organitza: PIAD Sant Andreu
Més informació: piad_santandreu@bcn.cat T. 933 457 016

 Del 4 d'abril a l'11 de juliol (tots els divendres)   de 12:15 a 14:15 h
Taller 'Grup de creixement personal per a dones'
Obert ala preinscripció al PIAD Sarrià-Sant Gervasi. Un espai d'autoconeixement, d'escolta mútua, per compartir i experimentar vers la millora
del propi 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.
Lloc: Centre Cívic Can Castelló. c/ Castelló 1-7
Organitza: PIAD Sarrià-Sant Gervasi
Més informació: piad_sarriasantgervasi@bcn.cat

 Del 15 d'abril al 3 de juny (tots els dimarts)   de 17:30 a 19:30 h
Taller d'autoestima per a dones
Oberta la preinscripció al PIAD Gràcia. Dirigit a reforçar eines personals que afectin la millora de l'autoestima i l'autoconcepte. Treballaran
l'autoestima des de diferents vessants que permetin una millor valoració personal i millor gestió de les relacions interpersonals. Places
limitades. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic La Sedeta. c/ Sicília 321 bxs
Organitza: PIAD Gràcia
Més informació: piad_gracia@bcn.cat T. 932 914 330

 Del 22 d'abril al 5 de juny (tots els dimarts i dijous)   de 10 a 12 h
Taller 'Estratègies d'apoderament en temps de canvis'
Oberta la preinscripció al PIAD Gràcia. Les participants aprendran a potenciar les capacitats personals i professionals per a fer front a la nova
situació i a modificar algun aspecte en relació a la situació personal, laboral, etc. N'aprendran noves estratègies per a fer-hi front a la situació
actual i eines per a treure partit a les pròpies potencialitats ampliant la seva xarxa de suport. Places limitades. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic La Sedeta. c/ Sicília 321 bxs
Organitza: PIAD Gràcia
Més informació: piad_gracia@bcn.cat T. 932 914 330
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 Del 28 d'abril al 7 de juliol (tots els dilluns)   de 16 a 18 h
Taller 'Autodefensa per a dones'
Oberta la preinscripció al PIAD Ciutat Vella. Espai on augmentar la consciència de la pròpia persona i de l'espai, per així potenciar la seguretat
física i emocional. Treballaran al voltant de la percepció, la calma, la intuïció, la consciència de l'espai, la potència física, l'autoconeixement i
l'autoestima. Gratuït. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta. c/ Conreria 1-9 bxs
Organitza: PIAD Ciutat Vella
Més informació: piad_ciutatvella@bcn.cat T. 932 563 221

 Del 30 d'abril al 16 de juliol (tots els dimecres)   de 12:30 a 14 h
Taller 'Grup de creixement personal per a dones'
Oberta la preinscripció al PIAD Eixample. Un espai que ajudarà les participants a conèixer-se, compartir, relacionar-se, i trobar eines per
millorar-ne el propi benestar. Es treballaran qüestions com l'autoestima, la comunicació i les relacions interpersonals. Per a dones interessades
en treballar aspectes personals. Places limitades. Gratuït.
Organitza: PIAD Eixample
Més informació: piad_eixample@bcn.cat T. 932 562 819

 Octubre de 2014 (tots els dijous)   de 12 a 14 h
Taller 'Grup de creixement personal per a dones'
Oberta la preinscripció al PIAD Nou Barris. Espai d'autoconeixement, d'escolta mútua, per compartir i experimentar vers la millora del propi
benestar, a través d'un procés vivencial, d'expressió emocional, de comunicació autèntica i assertiva. Adreçat a dones majors d'edat
interessades en treballar aspectes personals. Gratuït. Places limitades.
Organitza: PIAD Nou Barris
Més informació: piad_noubarris@bcn.cat T. 932 916 867

Tornar al menú

 Altres tallers

 De l'1 d'abril al 10 de juny   de 20 a 21 h
Taller 'Defensa personal per a dones'
Activitat física adreçada a la millora de la coordinació, l'equilibri i la memòria. S'aprendran tècniques bàsiques d'autodefensa aplicables en
situacions de perill. Cal inscripció prèvia. Preu 47 euros.
Lloc: Centre Cívic La Cadena. c/ Mare de Déu de Port 397
Organitza: Centre Cívic La Cadena
Més informació: T. 933 313 498

 Del 7 d'abril al 9 de juny (tots els dilluns)   de 18:30 a 20 h
Taller 'Les dones escriptores a la història de la literatura'
Si homes i dones són diferents, també escriuen diferent? O, al contrari, no hi ha diferències? Llegiran i comentaran textos de diferents autores
de la història de la literatura. Professora, Carmen Domingo. Preu 67.14 euros. Cal inscripció prèvia
Lloc: Centre Cultural Teresa Pàmies. c/ Comte d'Urgell 145
Organitza: Centre Cultural Teresa Pàmies
Més informació: www.ccurgell.cat

 Del 9 d'abril al 18 de juny (tots els dimecres)   d'11 a 12:30 h
Taller 'Coaching per a dones'
A càrrec de Rebeca Bermúdez. Aprendre a dir que no quan els altres demanen alguna cosa. No fer favors sense preguntar-se si es renunciarà
a alguna de les activitats pròpies. No saber com dir que no a segons quines oportunitats i voler fer-ho tot alhora. Aprendre a establir els propis
límits. De vegades les dones es deixen influenciar per factors externs o interns fruit de la biologia i la cultura. Aquest taller servirà per prendre
les pròpies decisions i per evitar l'autocensura. Preu 48.10 euros. Cal inscripció prèvia. 18 Places.
Lloc: Centre Cívic Navas. c/ Navas de Tolosa 312
Organitza: Centre Cívic Navas
Més informació: www.ccnavas.cat

 Dijous, 10 d'abril   de 18 a 20 h
Taller 'Autodefensa amb perspectiva de gènere'
Tècniques físiques i verbals per prendre consciència de la violència de gènere i fer-hi front. Adreçat a noies i nois a partir de 16 anys
preocupats pel masclisme i l'homofòbia.
Lloc: Centre Garcilaso. c/ Garcilaso 103 bxs
Organitza: Centre Garcilaso
Més informació: T. 932 562 959
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 Del 24 d'abril al 19 de juny (tots els dijous)   de 17:30 a 19 h
Taller 'Defensa personal per a dones'
Activitat física en la qual es treballarà tot el cos, però també proporcionarà moltes altres qualitats relacionades amb les capacitats mentals. Les
participants milloraran la coordinació, l'equilibri, la memòria, i reforçaran la confiança i la seguretat. S'aprendran tècniques bàsiques de karate
que es podran aplicar en situacions de perill. Apte per a dones de totes les edats. Professora: Aurélie Raoût. Preu 59.68 euros. Cal inscripció
prèvia.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. c/ Provença 480 entl
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Més informació: www.ccsagradafamilia.net

 Els dies 29 Abril, 13 i 27 de Maig i 10 i 17 de juny (dimarts amb periodicitat quinzenal)   de 10:30 h a 13 h
Taller 'La família monoparental. Caixa d'eines per a dones mares'
Oberta la preinscripció. A càrrec de Lucía Sainz de Dones Mares en Vincle, mare de família monomarental i psicòloga amb llarga experiència
en atenció a dones. Objectius: Aportar experiències vivencials i elements de reflexió útils per afrontar la maternitat en solitari. Prevenir
possibles situacions de risc tant per la mare com per els fills/filles. Avançar cap a la construcció en positiu de la família monomarental en la que
volem viure. Metodologia: Metodologia teòrico-vivencial. S'aporten continguts bàsics i es desenvolupen dinàmiques participatives que facilitin la
reflexió, la connexió amb el propi cos i les emocions i la proposta d'accions expressives-constructives. Obert i gratuït per dones/mares de
famílies monomarentals
Lloc: Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou. Camí Antic de València 96-106
Organitza: Dones Mares en Vincle i Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou
Més informació: T. 665 231 681

Tornar al menú

 

 PRE-INSCRIPCIONS

 

 De l'11 d'abril al 20 de desembre   de 08:30 h a 15 h (un cap de setmana al mes)
Postgrau: 'Violència de Gènere: Prevenció, detecció i atenció'
A través d'aquest postgrau es persegueix apropar-se de forma profunda a tots els aspectes que impliquen comprendre les arrels de la violència
contra les dones, així com a desenvolupar les estratègies necessàries per intervenir des de la perspectiva de gènere, feminista i de drets
humans, amb les dones supervivents d'aquesta mena de violència. Destinat a: Llicenciatures, diplomatures, gradus de disciplines relacionades
amb les Ciències Socials i Jurídiques, i professionals afins amb interès en la matèria. Durada de 500 hores. S'ofereixen descomptes del 15%
per a persones a l'atur, recent titulades i associades a entitats col·laboradores.
Lloc: Facultat de Pedagogia. Pg Vall d'Hebron 171
Organitza: Fundación Aspacia i ifis-grupo5
Més informació: info@ifis-grupo5.com T. 934 035 248

 Dissabte, 10 de maig   de 10:15 a 18:30 h
XXV Seminari de Duoda 'El dolor de les dones és ja política?'
Presentació a càrrec de Núria Jornet Benito i María-Milagros Rivera Garretas. Intervenen: Cori Mercadé, Artista i mestra (amb l'obra de l'artista
in situ); Pilar Babi Rourera, Metgessa i professora del Màster en Estudis de la Diferència Sexual de Duoda 'El dolor difícil' i Gemma Martino,
metgessa, directora de Metis, 'La atención al sentido del dolor de las pacientes de cáncer de mama'.
Lloc: Arxiu Corona Aragó. Almogàvers 77
Organitza: Duoda
Més informació: www.ub.edu/duoda/ T. 934 854 285

 Dijous, 15 de maig  
Jornada: 'wo+men's Progress'
L'objectiu és consolidar una segona etapa de converses per inspirar i transformar. La Taula Rodona Més Gran del Món!
Organitza: wo+men's Progress
Més informació: womensprogressbcn.org

 Dilluns, 28 d'abril   de 16 a 18:30 h
Seminaris 2013-2014: Sanitat: 'On som ara? Quin pot ser el futur'
Amb Francesc Fatjó Hurios, doctor en medicina i internista, Màster de qualitat assistencial de la UB. Modera, Carmen Larraz Ramos. Cal
preinscripció.
Lloc: Institut Català de les Dones. Plaça Pere Coromines 1
Organitza: Grup de Treball de les Dones Grans del Consell Nacional de Dones de Catalunya amb el suport de l'ICD
Més informació: cndc@gencat.cat T. 934 951 613

Tornar al menú
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 PREMIS I CONVOCATÒRIES

 

 Fins el 15 d'abril  
Concurs internacional on line de curtmetratges 'Dona'm cine'
Plataforma cultural on line de construccions col·lectives i de mirades feministes diverses. Films realitzats per dones des de mirades feministes.
Vol contribuir a teixir relacions, afinitats, vincles i aliances entre les resistències i les alternatives més justes, inclusives i solidàries que dia a dia
transgredeixen -proposant una alternativa social i solidària- un sistema econòmic i social basat en la mercantilització de la vida, que només
funciona generant noves formes d'explotació i violència, i que potencia una determinada ordenació sexual. Temes del consurs: 'En un planeta
finit, solidaritat i justícia sense límits" (visibilitzar els sabers, les capacitats, les pràctiques socioeconòmiques alternatives, els assoliments i
també les resistències, els desafiaments i les rebel·lies de les dones en un planeta finit -amb una desigual distribució de recursos i treballs-,
amb vocació reivindicativa de solidaritat, justícia social i ecològica sense límits) i 'El meu cos, el meu primer territori de llibertat' (parlar també de
sostenibilitat de la vida des de la desobediència sexual i de gènere. Drets i responsabilitats per viure una vida digna i feliç).
Organitza: Dona'm cine
Més informació: www.donamcine.org

 Presentació de candidatures fins el 30 d'abril  
5è premi Aurora Gómez: 'A la lluita feminista en l'àmbit laboral'
La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya convoca el Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en l'àmbit laboral, en la cinquena
edició del 2014 amb la voluntat de reconèixer aquelles presones, 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 2013-14. Com a reconeixement del premi concedit, s'atorgarà un guardó
consistent en una obra creada per l'escultora Mercè Riba.
Lloc: Fundació Cipriano García. Via Laietana 16 soterrani
Organitza: Fundació Cipriano García
Més informació: fcg@ccoo.cat T. 934 812 781 www.ccoo.cat/ciprianogarcia/aspnet/pagina.aspx?id=23

 Data límit d'enviament dels treballs: 2 de maig de 2014  
El vídeo del minut. Convocatòria 2014: 'Cossos'
Es tracta d'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 'cossos'. Pensar i representar els cossos per pensar i representar, al seu torn, els discursos que els envolten, els codis i les
coordenades que els emmarquen. La proposta vol reflectir les vivències de les dones al voltant dels cossos i la constant negociació amb
l'entorn econòmic, social i cultural. Consulteu les bases al web.
Organitza: TRAMA Coordinadora Estatal de Mostres i Festivals de cinema, vídeo i multimèdia realitzats per dones.
Més informació: www.dracmagic.cat/ca/activitats/el-video-del-minut-2014-cossos-92.htm elvideodelminuto.net/ 
festival.movibeta.com/web/controllers/siteController.php

Tornar al menú

 

 ALTRES ESDEVENIMENTS D'INTERÈS

 

 Revista Dones Digital  
Butlletí núm 889
Organitza: Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Més informació: www.donesdigital.cat info@donesdigital.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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:transversalitat_genere@bcn.cat
http://www.agendadonesbcn.org/agendaweb.php?id=76
mailto:transversalitat_genere@bcn.cat
http://www.tcpdf.org

