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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'
La sessió del dia 22 d'abril comptarà amb la presència del director del film, el Sr. Ventura Pons. Fitxa tècnica: 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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 El 22 i el 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. 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/

 Dimarts 29 d'abril   A les 19 h
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. 19h a l'Auditori Blanquerna. A l'acte hi assistiran l'alumnat
guanyador i els protagonistes del programa TAGS.
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

Tornar al menú

 

 ACTIVITATS CULTURALS

 

 Arts escèniques

 Fins el 20 d'abril   a les 19 h
Teatre 'Barbablava, l'esperança de les dones'
Una producció de la Companyia "A Les Golfes de La Bohème". 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 són 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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 Dimecres, 23 d'abril   de 12 a 19 h
Paradeta de llibres de segona mà i lectura col·lectiva
Parada de llibres de segona mà i lectura col·lectiva d'"Una cambra pròpia" de Virginia Wolf, dinar de carmanyola, recomana´ns un llibre i espai
infantil. Es vendran els llibres portats per les simpatitzants de l'entitat i, a més, llibres editats per grups de dones, xapes, samarretes de la
Campanya pel Dret a l´Avortament, etc. Enllaç per apuntar-se com a voluntària: http://doodle.com/8ak95465ps9qwqu2
Lloc: Ca la Dona. Ripoll 25
Organitza: Ca la Dona
Més informació: info@caladona.org

 Dissabte, 26 d'abril   d'11 a 13 h
Programa de ràdio de l'associació Sakura-Onna
Sensibilització social entorn les múltiples violències que pateixen les dones.
Organitza: Associació Sakura-Onna
Més informació: radiolinea4.net/programas/mujeres-bajo-el-cerezo

 Dissabte, 26 d'abril   a les 21 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 xarxes socials) i Mercè Pau (actriu).
Lloc: Casal de Barri Font d'en Fargues. c/ Pedrell 67-69
Organitza: Dona Cançó
Més informació: T. 934 205 941

Tornar al menú

 Exposicions  

 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 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

mailto:info@caladona.org
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Tornar al menú

 Lectures i presentacions de llibres

 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

 Dimecres, 23 d'abril   a les 17 h
Lectures 'Poesia i text a Mirada de Dona'
Amb motiu de la diada de Sant Jordi 2014. Les i els participants compartiran les seves creacions literàries. Les obres hauran de ser inèdites i
escrites per l'autora o autor de les mateixes i seran llegides per elles o ells. Es limitarà la lectura a un únic poema o relat breu, que no podrà
superar les 300 paraules. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic La Sagrera La Barraca. c/ Martí Molins 29
Organitza: Centre Cívic La Sagrera La Barraca
Més informació: www.bcn.cat/stjordi

 Dimecres, 30 d'abril   de 18:30 a 20 h
Dimecres de Poesia
Es llegiran i comentaran poesies de diverses poetes. Un dimecres de cada mes.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Centre de Recerca en Estudi de les Dones (UB)
Més informació: duoda@ub.edu www.ub.edu/duoda/web/actualidad.php?lang=2%t=1%s=2

Tornar al menú

 

 JORNADES I ALTRES CONFERÈNCIES

 

 Divendres, 25 d'abril   a les 18 h
Parlem de violències 'cicle sobre violències contra les dones des d'una perspectiva internacional'
Parlaran sobre l'aplicació de lleis internacionals sobre violències contra dones a nivell local. Experiències realitzades per dones de Colòmbia i
Guatemala. Amb Virginia Elizabeth Gálvez Rafael, activista feminista (Actoras de Cambio, Guatemala), Myriam Gomez Carvajal, representant
de la Asociación Mujeres de Palmira (Colòmbia) i Sandra Patricia Mojico Encisa, secretària d'Igualtat de l'Alcaldia de Bogotà (Colòmbia).
Lloc: Federació Catalana d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament. c/ Tàpies 1-3
Organitza: Cooperacció
Més informació: info@cooperaccio.org T. 936 674 095 www.cooperaccio.org/ca/comunicacion/noticias/noticia/?id=3487 
www.cooperaccio.org/wp-content/uploads/2014/04/Parlem-de-violencies-197x188.jpg

 Dilluns, 28 d'abril   a les 19 h
Conferència 'Les Dones del 1714'
L'autora Patrica Gabancho recupera algunes figures que van tenir un paper rellevant durant la Guerra de Successió i que han restat a l'ombra
de la història, com la reina Elisabet Cristina, l'espia Marianna de Copons o la monja Manuela Desvalls, còmplice de la mateixa xarxa
d'espionatge.
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: doneslecorts@gmail.com T. 934 577 748
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 Dilluns, 28 d'abril   a les 19:30 h
Cicle 'Grans catalanes': 'Frederica Montseny, la política'
A càrrec de Rosa Regàs, escriptora. Frederica Montseny, educada fonamentalment per la seva mare i alhora amb una cultura autodidàctica i
eclèctica, de molt jove començà a escriure amb regularitat destacant sempre la temàtica feminista. No tingué una activitat pública fins a
l'adveniment de la Segona República, quan ingressà en el Sindicat de Professions Liberals de la CNT. Gràcies a la seva personalitat,
impetuosa i exultant, es convertí en un dels principals portaveus de la FAI. Posteriorment, durant la Guerra Civil, acceptà ser ministra de
Sanitat en el govern de Largo Caballero (de novembre de 1936 a maig de 1937). El cicle pretén donar a conèixer l'obra de sis destacades
dones catalanes i serà presentat per l'escriptora i directora de l'OCG, M. Àngels Cabré. Properes cites: Maig, Rosa Sensat, l'educació; Antoni
Tort, professor de la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic. Juny, Margarida Xirgu, el teatre; Antonina Rodrigo, biògrafa de Margarida
Xirgu. Setembre, María Luz Morales, el periodisme; Lluís Reales, periodista. Octubre, Ángeles Santos, la pintura; Vinyet Panyella, poeta i
directora dels museus de Sitges. Novembre, Teresa Pàmies, la literatura; Patrícia Gabancho, escriptora i periodista.
Lloc: Ateneu Barcelonès. c/ Canuda 6
Organitza: Observatori Cultural de Gènere (OCG). Hi col·labora Ateneu Barcelonès. Patrocina Ajuntament de Barcelona, ICD i Institució de les
Lletres Catalanes
Més informació: T. 933 436 121

 Dimarts, 29 d'abril   a les 18:30 h
Conferència 'Per qué parlar de gènere i salut?'
A càrrec de Lucía Artazcoz Directora de Promoció de la Salut Agència de Salut Pública de Barcelona.
Lloc: Centre Artesà Tradicionàrius. Trvs Sant Antoni 6-8
Organitza: Districte de Gràcia
Més informació: T. 932 184 485

 Dimecres, 30 d'abril   a les 18 h
Conferència: 'Des de la dona del sur andino de Perú. Com es projecta a tot el món'
A càrrec del Bisbe emèrit Joan Godayol i Comas.
Lloc: Casal de Barri Font d'en Fargues. c/ Pedrell 67-69
Organitza: Col·lectiu de dones en l'Església per la paritat d'Horta.
Més informació: fontdenfargues.casal@gmail.com sites.google.com/site/casalfontdenfargues/

Tornar al menú

 

 FORMACIÓ

 

 Cursos

 Del 25 d'abril al 20 de juny (tots els divendres)   de 17 a 18:30 h
Curs: 'Dones que habiten cossos' Tercera edició
A càrrec d'Antonella D'Ascenzi. Es farà servir la dansa-teatre per a investigar els micromasclismes en el propi entorn qüotidià. Durant les
classes, les participants n'aprendran un vocabulari bàsic de dansa i moviment que els permetrà apropar-se a la creació i a la investigació amb
el cos. No requereix experiència prèvia. Cal Portar roba còmode. Cal inscripció prèvia. Places limitades. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta. c/ Conreria 1-9 bxs
Organitza: Centre Cívic Barceloneta
Més informació: www.bcn.cat/ccbarceloneta antonelladascenzi.wordpress.com youtu.be/xjnor4SZgNM 
comunicacio@civicbarceloneta.com

 Dimecres, 30 d'abril   de 9 a 15 h
Formació 'En prostitució i trata de persones'
Les dones i les persones transgènere que exerceixen la prostitució són estigmatitzades constantment per la societat, ja sigui per la seva
condició de gènere com pels perjudicis morals vigents o la manca de regulació de l'activitat. El que hi ha darrere d'aquests prejudicis és un
desconeixement generalitzat sobre la prostitució i les persones que l'exerceixen. Formació sobre prostitució i trata des de la perspectiva de la
sensibilització, la intervenció i la detecció. S'abordaran els factors fonamentals a tenir en compte en un context d'atenció a les persones que
exerceixen la prostitució. S'estudiaran els indicadors que portaran a la detecció del que és l'explotació sexual. Es proporcionaran recursos per
a l'atenció, derivació i seguiment d'aquests casos.
Lloc: Associació Benestar i Desenvolupament. c/ Quevedo 2 bxs
Organitza: ABD Associació Benestar i Desenvolupament
Més informació: unete@abd-ong.org T. 932 890 530
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 De l'1 de maig al 30 de juny  
Cursos virtuals amb perspectiva de gènere
Oberta la preinscripció. "Masculinidades y equidad de género", "Género y eficacia de la ayuda: avances y retos en la agenda del desarrollo
global", "La perspectiva de género en la evaluación de las políticas públicas. Los proyectos y acciones de cooperación al desarrollo" i
"Fundamentos de la perspectiva de género".
Organitza: Fundació Privada Indera
Més informació: www.indera.es/

 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

 Durada d'un mes (inici a gust de la persona interessada)  
Curs on line 'Dones i novel·les'
Aprofundiran en les diferents facetes de la relació entre dones i novel·les des del segle XVIII. Les dones han estat heroïnes i antiheroïnes,
bones i males lectores, però la culminació d'aquest viatge serà el sorgiment de la figura de l'escriptora, des de les primeres tribulacions fins a la
"suposada" igualtat amb els escriptors. Curs on line. Durada: 4 setmanes. Preu 40 euros.
Organitza: Trama Cultura
Més informació: www.tramacultura.org

 Durada d'un mes (inici a gust de la persona interessada)  
Curs on line 'Educa&Co. Corresponsabilitat i educació en la igualtat'
La responsabilitat compartida de les tasques domèstiques i de cura, i la seva relació amb els usos del temps i la conciliació de 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. Curs on line. Durada: 4 setmanes. Preu 40 euros.
Organitza: Trama Cultura
Més informació: www.tramacultura.org

Tornar al menú

 Tallers als PIAD

 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 seva
situació i a modificar algun aspecte en relació a la situació personal, laboral, etc. Aprendran noves estratègies per a fer-hi front a la situació
actual de crisi socioeconòmica 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

 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
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 Del 29 d'abril al 17 de juny (tots els dimarts)   de 17 a 19 h
Taller 'Re-creat com a dona. Re-descobrint el propi potencial'
Oberta la preinscripció al PIAD Nou Barris. Es pretén crear un espai per investigar i experimentar sobre el potencial que tota dona té, cercant la
via per a expressar-lo. A través de l'expressió, el moviment, la presa de consciència, les participants aniran trobant allò que ja existeix en
l'interior i que necessita ser redescobert per a oferir-ho, a si mateixa i al món. Places limitades. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. c/ Santa Fe 2-LB bxs
Organitza: PIAD Nou barris
Més informació: piad_noubarris@bcn.cat T. 932 916 867

 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 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

 Del 30 d'abril al 16 de juliol (tots els dimecres)  
Taller 'Grup de creixement personal per a dones'
Oberta la preinscripció al PIAD Horta-Guinardó. Un espai d'autoconeixement, d'escolta mútua, per compartir i experimentar vers la millora del
propi benestar. Les participants treballaran per afavorir-ne l'autoestima, la comunicació i les relacions interpersonals. Per a dones de qualsevol
edat interessades en treballar aspectes personals. Gratuït. Places limitades.
Lloc: Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte d'Horta-Guinardó. c/ Lepant 387
Organitza: PIAD Horta-Guinardó
Més informació: piad_horta@bcn.cat T. 934 200 008

 Del 8 de maig al 26 de juny (tots els dijous)   d'11:30 a 13:30 h
Taller 'Recreat. Redescobrint el propi potencial'
Oberta la preinscripció al PIAD Les Corts. Aquest taller pretén crear un espai per investigar i experimentar sobre el potencial que tota dona té,
cercant la via per a expressar-lo. A través de l'expressió, el moviment i la presa de consciència les participants trobaran allò que ja existeix dins
seu i que necessita ser redescobert per a oferir-ho. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Riera Blanca. Rier Blanca 1-3 bxs
Organitza: PIAD Les Corts
Més informació: piad_lescorts@bcn.cat T. 932 916 491

 Dimecres, 28 i dijous 29 de maig   a les 20 h
Taller sobre els temes que surten a l'obra relacionats amb la comunicació no verbal i Teatre i fòrum amb l'espectacle 'M'
Oberta la preinscripció al PIAD Eixample. Dimecres 28 de maig; taller previ en què es treballaran temes que surten a l'obra relacionats amb la
comunicació no verbal: com detectar allò que volem dir, com ho podem dir, quines eines podem fer servir... Dijous 29 de maig; 'M' és tot allò
que marca quan s'és filla, els sentiments que es desperten quan s'és mare i la persona que realment es vol arribar a ser quan s'és àvia; 'M' de
maternitat, de mutació, de maduresa, de menyspreu, de mirada, de manipulació... Després de l'espectacle, col·loqui amb l'actriu Helena Pla.
Activitat vinculada al Dia de la Salut de les Dones.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. c/ Provença 480 entl
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família i PIAD Eixample
Més informació: piad_eixample@bcn.cat T. 93 256 28 19

 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

 Del 22 d'abril al 10 de juny (tots els dimarts)   de 19 a 20 h
Taller 'Defensa personal femenina'
Preu 23.43 euros. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Espai Jove Boca Nord. c/ Agudells 37-45 bxs
Organitza: Espai Jove Boca Nord
Més informació: www.bocanord.cat
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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

 

 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

 Dimarts, 6 de maig   a les 17:30 h
Conferència 'Promocionem la parentalitat positiva'
Amb motiu del Vintè Aniversari de l'Any Internacional de la Família. Presideix: Neus Munté, consellera del Departament de Benestar Social i
Família. La conferència anirà a càrrec de María José Rodrigo, catedràtica en psicologia evolutiva i de l'educació de la Universitat de La Laguna
de Tenerife. Es parlarà de les necessitats de suport a les famílies dins l'espai ecològic en el qual duen a terme les seves funcions educatives i
també descriurà com cal oferir el suport a la família des de la prevenció i la promoció. A continuació, taula de reflexió amb: Maria José Rodrigo,
Adela Camí (psicoterapeuta familiar, directora general d'Eduvic i docent i supervisora de l'Escola Itinere), Anna Ramis ( mestra, pedagoga i
assessora d'ampas i equips directius d'escoles) i Francesc Vilà (psicoanalista i director sociosanitari de la Fundació Cassià Just.
Lloc: Casa del Mar de Barcelona. c/ Albareda 1-13 bxs
Organitza: Generalitat de catalunya, Departament de Benestar i Família
Més informació: diafamilia.bsf@gencat.cat

 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

Tornar al menú

 

 PREMIS I CONVOCATÒRIES
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 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 la cinquena edició del Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en l'àmbit laboral,
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 - Arxiu Històric de la Comissió Obrera Naciona de Catalunya. Via Laietana 16 soterrani
Organitza: Fundació Cipriano García - Arxiu Històric de la Comissió Obrera Naciona de Catalunya
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

 

 Dissabte, 26 d'abril   d'11 a 21 h
2n Mercat Solidari de Roba i Complements Fashion for Feminism 2014
Venda de roba i complements de primera i segona mà. Amb la participació de dissenyadores i projectes com Staphylococos Roba Artesana,
Carlota and Tatiana, Flip Flop, Lux and Cia, Ring Ring, Associació Dones Artesanes 8 de març, etc. Durant tota la jornada, activitats diverses,
incloses sessions musicals amb DJ Xuli i DJ Cheikha Brigitte. A més, serviran menjar, beguda i aperitiu a preus populars. Hi haurà una zona de
cura i jocs per a infants, a l´Espai Infantil i de Mares i Cuidadores de Ca la Dona.
Lloc: Ca la Dona. Ripoll 25
Organitza: Calala Fons de Dones
Més informació:  www.calala.org/2014/04/2n-mercat-solidari-de-roba-i-complemen...

 Fins el 28 de maig  
Manifest Dona i VIH SIDA. Invitació d'adhesió
Dones del Món, ACATHI, i Creació Positiva, pretenen cridar l'atenció sobre la greu situació en què es troben les dones del món enfront de
l'HIV.
Organitza: Dones del Món, ACATHI, i Creació Positiva
Més informació: docs.google.com/forms/d/1fQcpk5sCqoVYV-GLPQdAtt1WVrSfNmtyfTcpjZQ1bfU/viewform

 Nou número de la revista d'AHIGE  
Número 67
Organitza: Hombres Igualitarios
Més informació: www.hombresigualitarios.ahige.org/

 Revista Dones Digital  
Butlletí número 90
Organitza: Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Més informació: www.donesdigital.cat

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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