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 US RECOMANEM

 

 Dilluns 20, dimarts 21 i dimecres 22 d'abril   a les 20 h
Cicle de Cinema D Barcelona 'La Força del Talent': Projecció de la pel·lícula 'Tots volem el millor per a ella'
De Mar Coll, Espanya, 2013. Versió original en català. La Geni és una dona de 38 anys que, després de patir un accident de cotxe, intenta
recuperar la seva vida anterior i tornar a encaixar en el que havia estat el seu món. Després d’un any, està preparada per reprendre la seva
vida... o almenys així ho vol creure la seva família. La realitat és que tot i voler complaure tothom, se sent incapaç d'estar a l'altura de les
expectatives: la seva vida anterior a l'accident ha deixat de resultar-li interessant. El desconcert que li produeix aquesta evidència dóna pas a
un comportament cada vegada més erràtic. Preu 3 euros.
Lloc: Cinemes Boliche. Av Diagonal 508-510
Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civils
Més informació: cird@bcn.cat www.bcn.cat/dones
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 Inscripcions, al web de l'Observatori abans del 13 de novembre de 2015  
7ª edició del concurs (RE)Imagina't. Fem un spot no sexista!
Un any més, l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació posa en marxa el concurs (RE)Imagina't, 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 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, es compta amb la col·laboració de Televisió de Catalunya i la Universitat Ramon Llull.
Lloc: Associació de l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.
Organitza: Associació de l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. Hi col·labora, Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i
LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona
Més informació: observatorid@observatoridelesdones.org T. 932 160 004 
www.observatoridelesdones.org/7a-edicio-del-concurs-2015-2016/

Tornar al menú

 

 ACTIVITATS CULTURALS

 

 Arts escèniques

 Dimecres, 15 d'abril   a les 18:30 h
Poder i llibertat: Cinema 'Salt of the Earth (La sal de la terra)'
Dins del cicle 'Poder i gènere'. La llibertat és ser coherent amb la naturalesa d'un mateix, poder actuar des dels propis valors, això implica la no
coacció ni imposició per part de ningú i comporta la possibilitat d'elecció. La llibertat va unida a la responsabilitat. És un tema universal que va
més enllà de les visions de gènere. Salt of the Earth La sal de la terra (Herbert J. Biberman, 1953). Finançada per un sindicat obrer, aquesta
pel·lícula va ser prohibida als Estats Units pel seu contingut. Història d'una vaga de miners a Nou Mèxic, amb tota la seva problemàtica social i
el paper fonamental que hi van tenir les dones dels treballadors. Conversa amb Esteve Riambau, Pepe Ribas i Maruja Torres (a confirmar).
Preu entre 2 i 4 euros.
Lloc: Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador Seguí 1-9
Organitza: Wo+men's Progress i Filmoteca de Catalunya
Més informació: www.filmoteca.cat womensprogressbcn.org/es/

 Dijous, 16 d'abril   a les 20 h
Ara toca... Creacions de dona: Concert 'Anita Zengeza'
Cantant i compositora de Zimbabwe, la seva música és una rica fusió de sons i colors inspirada en diferents cultures i experiències personals.
Les seves composicions tenen influències de la música africana, llatina, brasilera i del jazz. Un so ètnic, modern, amb molt de gust i molt de
sentiment. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. c/ Provença 480 entl
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Més informació: www.ccsagradafamilia.net

 Divendres, 17 d'abril   a les 18 h
Cine Fòrum: 'Significant Mirades' amb la pel·lícula 'Entrevista de Pilar Trenas a María Zambrano'
Amadrina Maria Milagros Rivera Garretas. "El sistema es lo único que ofrece seguridad al angustiado, castillo de razones, muralla cerrada de
pensamientos invulnerables frente al vacío." María Zambrano 1904 – 1991, filòsofa i assagista espanyola.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7 2n
Organitza: Centre de Recerca en Estudi de les Dones (UB)
Més informació: T. 932 684 218 www.bonnemaison-ccd.org/ T. 934 481 399 duoda@ub.edu

 Dissabte, 18 d'abril   a les 12 h
Espectacle 'Piccolo circ de fil'
Coreografia per a intèrprets de pell i de fil. Antologia de petites confiances femenines, iròniques, absurdes i autobiogràfiques. Coreografia i
interpretació, Antonella D'Ascenzi i Antonia de Roux.
Lloc: Centre Cívic El Sortidor. Plaça Sortidor 12
Organitza: Centre Cívic El Sortidor
Més informació: T. 934 434 311
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 Dissabte, 18 d'abril   a les 18 h
Marçal Inèdita i espectacle 'Dones drac. Poesia en l'espai'
Dins dels actes de celebració de la diada de Sant Jordi. "El senyal de la pèrdua", Edicions 62, 2014, nou inèdit de Marçal que recull un dietari
sobre la malaltia i una correspondència amb el biògraf de Renée Vivien. Presenten: Fina Llorca i Heura Marçal. Lectura de Martina Escoda.
Gratuït.
Lloc: Jardins Interior d'Illa de Maria Mercè Marçal. c/ Provença 97
Organitza: Associació cultura Maria Merce Marçal
Més informació: www.bcn.cat/santjordi

 Dimecres 22 i divendres 24 d'abril   a les 22 h
Poder i identitat: Cinema 'Tomboy'
Dins del cicle 'Poder i gènere'. Identitat sexual: nens que han estat educats com nenes. Nenes que han estat confoses amb nens. Situacions
que al llarg de la història s'han repetit i han il·lustrat novel·les, han inspirat pel·lícules, ocasionant patiment i greus problemes d'identitat. En
aquesta ocasió Nadia, nascuda a l'Índia, confosa amb un home, ho explica en primera persona. Tomboy, Céline Sciamma, 2011. Després
d'instal·lar-se amb la seva família en un barri de les afores de París, Laure, una nena de deu anys, aprofita el seu aspecte i el seu tall de pèl
per fer-se passar per un noi. Canvi d'amic, canvi d'entorn, canvi de sexe, canvi de rol. Conversa amb Esteve Riambau i Nadia Ghulam el
dimecres 22 d'abril. Preu entre 2 a 4 euros.
Lloc: Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador Seguí 1-9
Organitza: Wo+men's Progress i Filmoteca de Catalunya
Més informació: www.filmoteca.cat womensprogressbcn.org/es/

 Dijous, 23 d'abril   a les 18 h
Espectacle infantil 'Sant Jordi: Dracs, prínceps i princeses'
Dins de la Festa Major de la Sagrada Família. A càrrec d'El pot petit. A la vila medieval del "Pot Petit" els i les espectadores es convertiran en
habitants d'aquest indret. Es viuran històries plenes d'aventures, i es descobrirà que no sempre els dracs són tan ferotges, ni els prínceps tan
valents ni les princeses tan figaflors. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. c/ Provença 480 entl
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Més informació: www.ccsagradafamilia.net

 Divendres, 24 d'abril   a les 18 h
Cine fòrum La Claqueta 'Gala'
Dins del cicle Dones&Co. Recorregut per la vida de Gala a partir dels textos escrits per ella mateixa, els seus companys i els seus amics.
Projecció de la pel·lícula i posterior col·loqui a càrrec d'Elsa Plaza.
Lloc: Biblioteca Can Rosés. c/ Deu i Mata 57
Organitza: Biblioteca Can Rosés
Més informació: T. 934 191 929

 Fins el 26 d'abril   a les 18:30 h
Teatre 'Les Dominiques'
L'obra relata, en to de comèdia, els últims dies de Jeannine Dickers, ("Sor Somriure", la famosa monja cantant) que passarà juntament amb la
seva parella, la també monja Annie Pecher en un humil pis d'un complex de gratacel en la perifèria de la capital belga. Una senzilla posada en
escena que ens introdueix en la lluita tenaç de les dues protagonistes contra tots els estaments socials i religiosos que han marcat la trajectòria
de les seves vides personals. Fidel reflex del moviment social de lluita i rebel·lió que caracteritzava els anys setanta. Autor i direcció Iñaki Garz.
Intèrprets Teresa Urroz i Anabel moreno. Il·luminació Javi Servet. Escenografia Luis Martí. So Amadeo Solernou. Vestuari Lola Ripolles.
Fotografia Fede Nieto. Producció executiva Icaroteatre.
Lloc: Fàbrica de Creació La Seca Espai Brossa. c/ Flassaders 40
Organitza: Fàbrica de Creació La Seca Espai Brossa
Més informació: www.laseca.cat  T. 933101364

 Dilluns, 27 d'abril   a les 19 h
Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona: Pel·lícula 'Rebel Menopause'
D'Adele Tulli. 25 min. Gran Bretanya/Itàlia. 2013. VOSC. Amb la presència de la directora i de Thérèse Clerc, fundadora de la Casa Baba
Yaga. ”La menopausa és el començament de la vida!” Thérèse Clerc descriu amb aquestes paraules l’experiència de fer-se gran. Un retrat
sobre la llibertat i la força transgressora de la maduresa. La Mostra, aposta per la promoció i difusió del treball de les cineastes en particular i
de la cultura de les dones en general.
Lloc: La Bonne. Sala Gran. Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Mostra Internacional 'Films de Dones 2015'
Més informació: www.mostrafilmsdones.cat mostra.dracmagic.com mostra@dracmagic.cat

http://www.bcn.cat/santjordi
http://www.filmoteca.cat
http://womensprogressbcn.org/es/
http://www.ccsagradafamilia.net
http://www.laseca.cat
http://www.mostrafilmsdones.cat
http://mostra.dracmagic.com
mailto:mostra@dracmagic.cat


 Dimecres, 29 d'abril (propera projecció de la pel·lícula el 22 de maig)   a les 22 h
Dins del cicle 'Poder i gènere': Poder i seducció: Cinema 'Body Heat (Foc al cos)'
Induir i persuadir algú per tal de modificar la seva opinió, crear una influència emocional, que encara que sol emprar-se per referir-se a intents
d'aconseguir interaccions de tipus sexual (atracció física, atracció sensual) pot fer referència a atracció intel·lectual. Resulten conductes
diferents entre homes i dones? Suposa un tipus de relació pròpiament femení? Pròpiament masculí? Body Heat (Foc al cos), Lawrence
Kasdan, 1981. Una brillant posada al dia del cinema negre més clàssic, Body Heat busca la seva font d'inspiració en dos monuments del
cinema negre dels anys quaranta: The Postman Always Rings Twice (1946) i Double Indemnity (1944), ambdues sorgides de la ploma de
James M. Cain. La parella Turner-Hurt mantenen una relació tòrrida. Conversa amb Teresa Gimpera i Enric Majó el dimecres 29 d'abril. Preu
de 2 a 4 euros.
Lloc: Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador Seguí 1-9
Organitza: Wo+men's Progress i Filmoteca de Catalunya
Més informació: www.filmoteca.cat womensprogressbcn.org/es/

 Dijous, 30 d'abril   a les 19 h
Passi del documental 'Dones de les cooperatives del Poble Nou'
De Mon Comunicació. Un passeig per les cooperatives del Poblenou, que serveix per a conèixer i reconèixer l'aportació de les dones a la
història del desenvolupament del nostre barri. Gratuït.
Lloc: Casal de Barri del Poblenou. Rbla Poblenou 49 bx
Organitza: Casal de Barri del Poblenou
Més informació: cbarripoblenou@gmail.com

Tornar al menú

 Exposicions  

 Fins el 18 d'abril   de 9 a 14 i de 16 a 20 h
Exposició 'Mural Dona'
Es convida a la gent a contribuir amb un escrit o aportació al mural. Obert a tothom. Els escrits més originals i autèntics tindran un lloc
privilegiat al mur del facebook de la Casa Groga.
Lloc: Centre Cívic Casa Groga. Av Jordà 27 bxs
Organitza: Centre Cívic Casa Groga
Més informació: T. 934 186 531

 Del 29 d'abril al 30 de juny   de 9:30 a 13 i de 15:30 a 19 h
Exposició 'Empremtes de l'Habitar'
Exposició d'Anna Llimós, jove artista que ha desenvolupat un treball de gran sensibilitat, fruit de l'ajut que va rebre de la Fundació Felícia
Fuster l'any 2013 en la seva convocatòria per a Joves creadors/es visuals.
Lloc: Fundació Felícia Fuster. c/ Camps i Fabrés 3-11 bxs 3a
Organitza: Fundació Felícia Fuster
Més informació: T. 934 161 722

 Fins el 30 d'abril   de 18 a 20 h (dimarts i dijous)
Exposició 'Dones de Barcelona. Itineraris històrics'
L'exposició, produïda per la Regidoria de Dona i Drets Civils, mostra una selecció d'imatges dels deu volums publicats entre 1996 i 2015 de la
col·lecció Dona i Moviments Urbans, sota la coordinació de la historiadora Isabel Segura, i posa de relleu el protagonisme de les dones de
Barcelona en la construcció de cada districte de la ciutat. Els textos i les imatges han estat aportats per les pròpies dones que han participat en
el projecte, així com d'arxius de la ciutat. L'obra s'estructura en quatre eixos temàtics: el treball domèstic i d'atenció, el treball remunerat, i les
accions comunitàries i polítiques. L'objectiu del projecte és convertir les dones en subjectes actius de la història de la ciutat visibilitzant el seu
paper en la construcció de la mateixa. L'acte d'inauguració es farà en el marc de la sessió 'Històries de cafè: Dones de Nou Barris', conduïda
per Arnaldo Gil i Maria Lluïsa Serralta, fundadors de l'Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris i per la historiadora i curadora de l'exposició,
Isabel Segura Soriano. Gratuït.
Lloc: Centre d'Estudis Populars i Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris. Via Favència 288 A
Organitza: Centre d'Estudis Populars i Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris
Més informació: T. 932 768 997

 Fins el 30 d'abril   de 10 a 21 h
Exposició 'Dones sense limit...acions'
A càrrec de l'associació Asendi Nou Barris. Exposició on s'han congelat escenes de dones amb diversitat funcional amb el missatge de que
tothom té capacitats per fer tot allò que es proposi. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Riera Blanca. Rier Blanca 1-3 bxs
Organitza: Centre Cívic Riera Blanca
Més informació: www.ccrierablanca.com
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Tornar al menú

 Lectures i presentacions de llibres

 Dimecres, 15 d'abril   a les 17:30 h
Presentació del llibre 'Los sonidos del silencio'
D'Anna Bofill Levi. L'obra és l'aproximació a la història de la creació musical de les dones. Dóna a conèixer grans personalitats: Hildegarde von
Bingen, Maddalena Casulana, Francesca Caccini, Augusta Holmés, Gracia Baptista, Elena Romero...
Lloc: Llibreria Alibri. c/ Balmes 26
Organitza: Llibreria Alibri
Més informació: T. 933 170 578

 Dissabte, 18 d'abril   a les 19 h
Presentació del llibre ‘Coño Potens’
De Diana J. Torres. Durant segles, la ciència mèdica ha estat l'enemic del cos i la sexualitat de les dones, silenciant realitats anatòmiques i
patologitzant tot el que no encaixés dins dels paràmetres de la falocracia, l'heterosexualitat i dels rols binaristes de gènere.
Lloc: La CIutat Invisible. c/ Riego 35-37
Organitza: La Ciutat Invisible
Més informació: www.laciutatinvisible.coop/activitats/presentacio-de-cono-potens/

 Dijous, 23 d'abril   a les 18 h
Presentació del llibre: 'Emily Dickinson. Poemas 1201-1786. Nuestro puerto un secreto'
Traducció i lectura de poemes: Ana Mañeru Méndez i María-Milagros Rivera Garretas. De Sabina editorial.
Lloc: Llibreria Pròleg. A la parada de llibres de Plaza Sant Jaume
Organitza: Llibreria Pròleg
Més informació: www.llibreriaproleg.com www.sabinaeditorial.com

 Dimecres, 29 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: Duoda
Més informació: duoda@ub.edu www.ub.edu/duoda

Tornar al menú

 

 JORNADES I ALTRES CONFERÈNCIES

 

 Dijous, 16 d'abril   a les 18 h
Xerrada Dijous positius 'Nutrició en primavera'
A càrrec de Marta Dovasio de Creación Positiva. Espai mensual d'informació on debatre, compartir i escoltar temes i aspectes relacionats amb
el VIH. Les xerrades són obertes a qualsevol persona interessada en el tema que es treballa a la sessió i no cal confirmar assistència. Obert a
tothom.
Lloc: Creación Positiva. c/ Sants 2 1r 1a
Organitza: Creación Positiva
Més informació: info@creacionpositiva.net

 Dilluns, 20 d'abril   a les 18 h
Xerrada 'Recursos per a pares i mares novells'
Informació sobre els recursos i serveis per a infants de 0 a 3 anys disponibles a Sarrià-Sant Gervasi, com ara espais familiars, ludoteques, etc.
Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. c/ Brusi 51-61 bxs
Organitza: PIAD Sarrià-Sant Gervasi i Centre Cívic Casa Sagnier
Més informació: piad_sarriasantgervasi@bcn.cat informaciojoves@casasagnier.net T. 932 002 602
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 Dimecres, 22 d'abril   a les 18 h
Debat participatiu '# Parlem-ne! Violència masclista i cultura contemporània'
A càrrec de Trama Serveis Culturals. Quina visió dels homes i les dones dóna l'art contemporani? S'ha estetitzat la violència? Ajuda la cultura a
eradicar el masclisme o tot el contrari? Col·loqui participatiu al voltant de la representació d'estereotips i rols de gènere, l'expressió plàstica de
la violència i els límits ètics i estètics de l'art i la cultura contemporània.
Lloc: Centre Cívic Besòs. Rbla Prim 87-89
Organitza: Centre Cívic Besòs
Més informació: T. 932 564 901

 Dijous, 23 d'abril   a les 18 h
Conferència 'Ana M. Matute, dona de literatura: la seva vida i obra'
Dins dels actes de la diada de Sant Jordi 2015. A càrrec de Mercedes Sainz i Grups de Lletres del Centre Cívic Torre Llobeta.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. c/ Santa Fe 2-LB bxs
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre Llobeta
Més informació: T. 933 585 614

 Dissabte, 25 d'abril   de 10 a 17 h
Jornades Informatives sobre gestació subrogada als Estats Units
Informació acurada sobre el procés de gestació subrogada a USA de la mà de reconegudes i reconeguts experts.
Lloc: Hotel NH Sants Barcelona. Numància 72-74
Organitza: Surro Conexión. Soluciones integrales para futuros padres internacionales
Més informació: info@surroconexion.com T. 697 764 469

 Dimarts, 28 d'abril   a les 19 h
Lliurament del 8è Premi Dona i Esport
El premi Dona i Esport és una bona manera de fer visible la tasca de dones unides per la seva passió i dedicació a l'activitat física i l'esport.
Però també és una manera d'obrir un nou camí per facilitar la difusió i el coneixement d'històries i reflexions sobre el paper i la realitat de la
dona en el món de l'esport, per tal de contribuir a una presència esportiva paritària en totes les franges d'edat i en tots els àmbits del món de
l'esport. Es lliuraran les quatre categories següents: Premi Mireia Tapiador, Premi Dona Esportista, Premi Mitjà de Comunicació i Premi Club
Esportiu. Es prega confirmar l'assistència. Les persones amb discapacitat auditiva disposaran d'un servei d'interpretació a la llengua de signes.
Les persones amb discapacitat visual que necessitin acompanyament poden sol·licitar-ho amb 4 dies d'antelació al telèfon 938 048 040 o
enviant un correu electrònic a l'adreça: premisdonaiesport@premisdonaiesportbcn.cat.
Lloc: Ajuntament de Barcelona. Plaça Sant Jaume 1 1r
Més informació: premisdonaiesport@premisdonaiesportbcn.cat www.bcn.cat/donesiesport/ca/index.html 
www.premidonaiesportbcn.cat/media/lliurament_premi_2015_04_28.pdf T. 938 048 040

 Dijous, 30 d'abril   de 18:30 a 20 h
Conferència 'Com conviure amb la menopausa?'
A càrrec de Joaquim Calaf, Director Servei de Ginecologia i Obstetrícia i M. Luz Aznar, Llevadora del CAP Maragall Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. Gratuït.
Lloc: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. c/ Mas Casanovas 90
Organitza: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Més informació: T. 932 919 000

Tornar al menú

 

 FORMACIÓ

 

 Cursos

 Del 17 d'abril al 26 de juny (tots els divendres)   de 12 a 14 h
Curs 'El plaer de la lectura. Indrets que elles han posat als mapes'
Coordinat per Marta Font i Katarzyna Paszkiewicz, del Centre Dona i Literatura. Es proposa un viatge literari pels llocs i els espais reals o
imaginats de deu autores que han marcat un abans i un després en les literatures catalana, anglesa, espanyola, romanesa i llatinoamericana,
entre d'altres. Espai i memòria, comunitat i mite, ciutats i passions o zones de guerra són els diferents llocs comuns que es visiten a partir de
novel·les, contes i obres de teatre. El preu del curs, amb deu sessions de dues hores, és de 140 euros.
Lloc: Centre Cultural El Carme (c/ Francesc Layret 78-82 - 08911 Badalona).
Organitza: Facultat de Filologia. Àrea de Formació Complementària de la UB
Més informació: www.ub.edu/cdona/noticies
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 Del 23 d'abril al 14 de maig (tots els dijous)   de 9:30 a 14 h
Formació 'Eines per introduir la perspectiva de gènere en el disseny i gestió de projectes de serveis socials'
Incloure l'òptica de la perspectiva de gènere en el disseny de projectes de serveis socials suposa un procés complex basat en l'aprenentatge
de noves formes de pensar i de metodologies que serveixin per fer aplicables a cada context i intervenció concreta els coneixements adquirits
al curs. Amb l'objectiu de formar i facilitar eines als/les professionals amb vinculació als serveis socials amb la finalitat de respondre a les seves
carències i necessitats en relació a la integració de la perspectiva de gènere en el disseny i la gestió de projectes que desenvolupen en la seva
pràctica laboral. Durada: 20 hores. Destinat a personal que dissenya, programa i gestiona projectes d'intervenció social. Docència: SURT,
Fundació de dones. Formació subvencionada.
Lloc: A Barcelona ciutat (lloc per determinar, consulteu el web).
Organitza: Generalitat de Catalunya. SIQ Formació i SURT Fundació de dones
Més informació: gtformacio.bsf@gencat.cat T. 938 822 473 T. 938 822 474 goo.gl/H6CYGO

 Durada d'un mes  
Curs en línia 'Educa&CO. Coresponsabilitat 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. Destinat tant a professionals com a ciutadania en
general. Curs de pagament.
Lloc: Trama Serveis Culturals. Ptge Senillosa 1 3 1
Organitza: Trama Serveis Culturals
Més informació: reserves@tramacultura.org

 Durada d'un mes  
Curs en línia 'Noves violències, nous imaginaris'
Ha canviat la percepció de la violència masclista? I l'art, el cinema i els mitjans de comunicació, han canviat la manera de mostrar-la? Com es
retrata les víctimes? I les persones agressores? La nostra és encara una cultura violenta i masclista? Mitjançant els llenguatges de la
fotografia, el còmic, el cinema, la televisió i els videojocs, s'analitzaran les lectures i representacions actuals de la violència de gènere, i es
descobrirà el paper dels imaginaris en el foment d'una societat més igualitària i lliure de violència vers les dones. Destinat tant a professionals
com a ciutadania en general. Curs de pagament.
Lloc: Trama Serveis Culturals. Ptge Senillosa 1 3 1
Organitza: Trama Serveis Culturals
Més informació: reserves@tramacultura.org

Tornar al menú

 Tallers als PIAD

 Del 17 d'abril al 12 de juny (tots els divendres)   d'11 a 13 h
Taller 'Dona, coneix-te'
Oberta la preinscripció al PIAD Horta-Guinardó. Taller vivencial per a dones grans, on es treballarà l'auto-coneixement i el propi benestar d'una
forma creativa i lúdica, aprenent eines per estimar-se i cuidar-se. Gratuït. Places limitades.
Lloc: Casal de Gent Gran del Baix Guinardó. c/ Marina 380
Organitza: PIAD Horta-Guinardó
Més informació: piad_horta@bcn.cat T. 934 200 008

 Del 17 d'abril al 10 de juliol (tots els divendres)   de 13 a 15 h
Taller 'Grup de creixement personal per a dones'
Oberta la 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 de 12 sessions on experimentar noves maneres de relacionar-se i comunicar-se. Es parlarà i es trobaran maneres
de replantejar-se els conflictes de la vida quotidiana, reduint les càrregues emocionals que bloquegen possibles sortides. Gratuït. Places
limitades.
Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. c/ Brusi 51-61 bxs
Organitza: PIAD Sarrià-Sant Gervasi
Més informació: piad_sarriasantgervasi@bcn.cat T. 932 002 602

 Del 21 d'abril al 28 de maig (els dimarts i els dijous)   de 10 a 12 h
Taller per a dones 'Estratègies d'apoderament en temps de canvis'
Oberta la preinscripció al PIAD Sarrià-Sant Gervasi. Per a potenciar les capacitats personals i professionals per tal de fer front a una nova
situació. Modificar algun aspecte en relació a la situació personal, laboral, etc. Cerca de noves estratègies per a fer-hi front a situacions noves.
Es buscaran eines per a treure partit de les pròpies potencialitats i ampliar la xarxa de suport. Gratuït. Places limitades.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres. c/ Reina Amàlia 31-33
Organitza: PIAD Sarrià-Sant Gervasi
Més informació: piad_sarriasantgervasi@bcn.cat T. 932 002 602
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 Del 7 de maig a l'11 de juny (tots els dijous)   de 18 a 21 h
Taller 'Assertivitat: saber dir no'
Oberta la preinscripció al PIAD Ciutat Vella. En aquest taller es treballarà la capacitat de prendre decisions i d'escoltar, respectar i atendre les
necessitats i desitjos propis. Es treballarà amb l'objectiu d'aprendre a posar límits. L'experiència grupal compartida amb altres dones té per
objectiu reconèixer els diferents estils de comunicació i aprendre tècniques que promoguin la comunicació assertiva com a via de comunicació
efectiva i satisfactòria en les relacions. Gratuït. Places limitades.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres. c/ Reina Amàlia 31-33
Organitza: PIAD Ciutat Vella
Més informació: piad_ciutatvella@bcn.cat T. 932 563 221

Tornar al menú

 Altres tallers

 Dimecres, 15 d'abril   de 18 a 20 h
Còmics contra el masclisme: Taller 'La violència de gènere en el còmic i les representacions culturals'
l còmic pot sensibilitzar sobre la violència masclista però, sovint, reforça estereotips i fomenta discriminacions de gènere, per això és important
la implicació en la creació d'imaginaris igualitaris i no sexistes. Amb aquest objectiu, el Districte de Sant Martí convocarà properament el Premi
Jove de Còmic per a la prevenció i l'eradicació de la violència masclista. Vinculat al Premi, s'ofereix un cicle de tallers. En el taller s'analitzaran
les representacions de la violència masclista en el còmic i la cultura en general. Es descobriran el sexisme amagat darrera de les imatges i es
plantejarà com crear imaginaris alternatius que fomentin la igualtat. Es visionaran imatges i peces audiovisuals. Gratuït. Aforament limitat. Cal
reservar plaça.
Lloc: Biblioteca Ramon d'Alòs - Moner. Rbla Prim 87-89
Organitza: Districte de Sant Martí amb el suport del Consell de les Dones de Sant Martí
Més informació: T. 932 564 929

 Dimecres, 22 d'abril   d'11 a 13 h
Tallers de cura i bellesa del cos femení
Dins la Festa de la Dona. Tallers interculturals de cura i bellesa del cos femení.
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. c/ Montalegre 5
Organitza: Diàlegs de Dona
Més informació: T. 933 064 100

 Divendres 24 d'abril   de 18 a 20 h
Taller 'Com cuidar les teves plantes'
Cicle de natura i jardineria. Impartit per la tècnica de jardineria Gemma Gabarra. Obert a tothom. Gratuït.
Lloc: Casal de Barri Can Baró - El Pirineu. c/ Josep Serrano 59-71
Organitza: Vocalia de la Dona de Can Baró
Més informació: T. 932 136 850 vocaliadeladonacanbaro@gmail.com

 Del 24 d'abril al 29 de maig (tots els divendres)   de 19 a 21 h
Taller monogràfic 'Autodefensa femenina'
No només s'aprendran maneres de defensar-se d'una agressió física, sinó també a reconèixer les altres violències (estructural, simbòlica,
verbal, física, sexual, etc.) i a saber identificar i evitar persones i situacions que poden ser negatives per a la pròpia integritat. El taller va dirigit
a dones de totes les edats, independentment de les seves particularitats. Preu 35.09 euros. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer. c/ Piferrer 94
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer
Més informació: www.canverdaguer.com

 Dissabte, 25 d'abril   d'11 a 14 i de 15:30 a 18:30 h
Taller 'El vídeo del minut'. Convocatòria 2015: 'Els excessos'
Conduït per les cineastes María Zafra i Raquel Marques. El taller permetrà orientar la filmació del pla seqüència tot proposant diferents
itineraris per ampliar, reciclar o manipular els seus components visuals o sonors. El vídeo del minut, projecte iniciat el 1997, és una invitació a
totes les dones per a que expressin i visibilitzin el seu punt de vista mitjançant la filmació d'un pla seqüència d'un minut. Aquesta és una
convocatòria que es desenvolupa a l'Estat espanyol a través de TRAMA, la coordinadora de festivals i mostres de cinema de dones. El tema
proposat aquest any vol reflectir diferents punts de vista de les dones respecte a la noció i la vivència dels excessos. Preu 25 euros.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7
Organitza: TRAMA (coordinadora Estatal de Mostres i Festivals de cinema, vídeo i multimèdia realitzat per dones)
Més informació: elvideodelminuto.net/ festival.movibeta.com/web/controllers/siteController.php 
www.elvideodelminuto.org/convocatoria-2015/ www.labonne.org
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 Del 28 d'abril al 30 de juny (tots els dimarts   Tallers d'una hora i mitja de durada
Cicle de tallers per a dones
Es treballarà l'apoderament femení a través de dinàmiques. Es treballarà l'autoestima, la perspectiva de gènere, les emocions, la comunicació,
els límits, l'espai personal... amb l'objectiu d'ajudar a fer un procés de creixement personal que aporti eines per afrontar de forma saludable el
dia a dia. Es formarà un grup tancat per a dones que puguin expressar-se en castellà o català. Coordinat pel grup de dones de Psicòlegs
sense Fronteres. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic El Sortidor. Plaça Sortidor 12
Organitza: Grup de dones de Psicòlegs sense Fronteres
Més informació: vanessa.molinero@gmail.com T. 644 408 140

 Dimecres, 29 d'abril   de 10 a 11:30 h
Taller d’intercanvi de la Xarxa NUST 'Felicitat i conciliació a les Pimes'
Comptarà amb les experiències de Vortex, que recentment va rebre el Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps en la
categoria d'empresa de menys de 10 persones treballadores, i d'IsardSAT, a qui se li va concedir un diploma especial. Les empreses
participants tindran l'oportunitat d'escoltar les experiències d'aquestes dues empreses en l'àmbit de la felicitat i la conciliació a les Pimes, i
podran fer preguntes i debatre els temes més interessants. Cal confirmació d'assistència. Places limitades.
Lloc: Parc Tecnològic Barcelona Nord. c/ Marie Curie s/n
Organitza: Xarxa d'empreses NUST (Nous usos socials del temps) de l'Ajuntament de Barcelona
Més informació: empresesnust@bcn.cat

 Dimecres, 29 d'abril   de 18 a 20 h
Còmics contra el masclisme: Taller 'El còmic, una eina contra la violència masclista'
El còmic pot sensibilitzar sobre la violència masclista però, sovint, reforça estereotips i fomenta discriminacions de gènere, per això és
important la implicació en la creació d'imaginaris igualitaris i no sexistes. Amb aquest objectiu, el Districte de Sant Martí convocarà properament
el Premi Jove de Còmic per a la prevenció i l'eradicació de la violència masclista. Vinculat al Premi, s'ofereix un cicle de tallers. En el taller
s'exploraran les possibilitats gràfiques, narratives i estètiques del llenguatge del còmic per denunciar i prevenir els estereotips de gènere i la
violència masclistes. S'aprendrà a construir un imaginari igualitari i no sexista narrant amb imatges. Es visionaran imatges i peces audiovisuals.
Servirà d'orientació per a les persones que vulguin presentar-se al Premi. Gratuït. Aforament limitat. Cal reservar plaça.
Lloc: Biblioteca Camp de l'Arpa-Caterina Albert. c/ Indústria 295
Organitza: Districte de Sant Martí amb el suport del Consell de les Dones de Sant Martí
Més informació: T. 934 508 646

Tornar al menú

 

 PRE-INSCRIPCIONS

 

 Del 20 d'abril al 22 de juny (oberta la preinscripció)  
Formació en línia 'Perspectiva de gènere en els projectes europeus'
Adreçat al personal tècnic de les entitats col·laboradores del Departament d'Empresa i Ocupació que treballen en projectes finançats pel FSE
per tal que introdueixin de forma transversal en els seus projectes la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Plataforma: Moodle. 30
places. Cal preinscripció.
Organitza: Serveis d'Igualtat i Qualitat del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
Més informació: qualitateneltreball.emo@gencat.cat goo.gl/sWPg5V

 Dijous, 23 i divendres 24 d'abril (termini de matrícula fins el 17 d'abril o fins completar places)   de 9:30 a 19 h
XIX Congrés Internacional 'Dones públiques, ciutadanes conscients. Una experiència cívica en la Segona República'
Gratuït per a estudiantat i públic en general i 40 euros per a participants amb comunicació. Places limitades a 150 persones (per ordre
d'inscripció). Consulteu el programa al web.
Lloc: Facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n, Castelló
Organitza: Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano
Més informació: www.congresosif.uji.es/ ciudadanasconscientes@gmail.com inscripciÃ³n.uji.es

 Dimarts, 28 d'abril   Consulteu horaris (encara per determinar)
I Congrés Internacional sobre dones i seguretat viària
Al Congrés hi participaran experts i expertes del país i de l'estranger, que aportaran explicacions sobre diferents aspectes que influeixen a
l'hora d'analitzar la seguretat viària des d'una perspectiva del gènere. Es parlarà de temes com la percepció del risc, la integració del gènere en
les darreres campanyes de comunicació, la exteriorització de la ira, la diferència de comportaments i hàbits en relació a la mobilitat, la
conducció fonamentada en valors, així com les possibles noves línies d'actuació.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Servei Català de Trànsit
Més informació: transit.gencat.cat/ca/congresos_i_jornades/I_congres_int_dones_sv/ www.congresdonesiseguretatviariasct.cat/
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 Dissabte, 9 de maig (oberta la preinscripció)   de 10:15 a 19 h
XXVI Seminari de Duoda 'Desxifrar el que se sent: La crida'
Presentació del Seminari, María-Milagros Rivera Garretas. Hi participen, Mar Arza artista i Marirì Martinengo (grup La storia vivente. Llibreria de
Dones de Milà). A més, lectura de fragments escollits del relat "La llamada" de Carmen Laforet, per Sonia Urbano i "Fòrum obert" amb alumnes
del màster en Estudis de la Diferència Sexual.
Lloc: Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. c/ Comtes 2
Organitza: Duoda
Més informació: www.ub.edu/duoda/

 De l'11 de maig al 2 de juny (15 hores lectives)  
Curs en línia 'Negociació col·lectiva de Plans d'igualtat a les empreses'
Aquest mòdul pretén ser una eina útil per al coneixement i posada en pràctica de Plans d’igualtat de manera negociada a les empreses. Inclou
un conjunt de recomanacions, tant de possibles mesures com de procediments per a la negociació col·lectiva de Plans d’igualtat. Destinat a
representants sindicals, personal de Recursos Humans, direcció i gerència d’empreses i agents d’igualtat. 30 places.
Organitza: Generalitat de Catalunya. SIQ Formació
Més informació: qualitateneltreball.emo@gencat.cat goo.gl/sWPg5V

 Fins el 30 de juny  
Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals (CRIC)
Ofereix una formació avançada en la definició i anàlisi dels processos de construcció cultural de les idees 'inclosa la idea d'identitat i de les
seves representacions' en la literatura, el cinema, el teatre i altres mitjans. Així mateix, tracta qüestions de recepció, traducció i gestió cultural
en el context de les cultures plurals i en constant transformació que configuren el món actual. Consta de 60 crèdits i les especialitats són:
Literatura, Gènere i Identitats i Literatura, Alteritat i Globalització. Places: 50. Llengua d'impartició: Català 40%, Castellà 20%, Anglès 40%.
Preu orientatiu: 46,50 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Coordinador: Francesco
Ardolino.
Lloc: Facultat de Filologia. G.V. Corts Catalanes 585
Organitza: Facultat de Filologia
Més informació: www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/cric/presentacio identitats@ub.edu

Tornar al menú

 

 PREMIS I CONVOCATÒRIES

 

 LLiurament de treballs fins el 4 de maig - Lliurament dels premis al Palau de la Virreyna el proper 28 de maig  
El vídeo del minut. Convocatòria 2015: 'Els excessos'
És una invitació a totes les dones per a que visibilitzin el seu punt de vista utilitzant el registre audiovisual. Consulteu les bases al web.
Lloc: On line.
Organitza: TRAMA (coordinadora Estatal de Mostres i Festivals de cinema, vídeo i multimèdia realitzat per dones)
Més informació: elvideodelminuto.net/ festival.movibeta.com/web/controllers/siteController.php 
www.elvideodelminuto.org/convocatoria-2015/

 Fins el 20 d'abril  
Convocatòria de subvencions a entitats 2015
Oberta la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions a entitats durant l'exercici 2015, amb un import màxim de 170 milions
d'euros. Enguany s'incorporen canvis en el procediment per tal de simplificar i agilitzar el tràmit, la concessió i la justificació dels ajuts
econòmics.
Lloc: Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya.
Organitza: Generalitat de Catalunya Benestar Social i Família
Més informació: goo.gl/P2A2QB

 Fins el 15 de maig  
IX Convocatòria Ajuts a Projectes de recerca
Els projectes han de versar sobre diversos temes, entre els quals hi ha la violència masclista als mitjans de comunicació audiovisual i els
estereotips de gènere.
Lloc: Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Organitza: Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Més informació: www.cac.cat/web/premis/detall.jsp?Mjk=&MQ==&
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 Fins el 9 de setembre  
IV Premio nacional de textos dramáticos 'Dulce por amargo'
Organitzat per La Escuela Superior de Arte Dramático del Principat d'Astúries amb l'objectiu de defendre a través de l'escriptura teatral la
igualtat entre gèneres i les diferents opcions de preferència sexual de l'ésser humà. Consulteu les bases del premi al web.
Organitza: Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) Principat d'Astúries
Més informació: www.esadasturias.es premiodulceporamargo@yahoo.es

Tornar al menú

 

 ALTRES ESDEVENIMENTS D'INTERÈS

 

 Del 14 d'abril fins el 28 de juliol (els dimarts)   de 18:30 a 20 h
Grup terapèutic de ruptura de parella per a dones
Grup terapèutic per a dones que han trencat amb la parella. L'horari per a l'entrevista d'acollida és de dilluns a divendres de 17 h a 20 h (la
durada és de 45 minuts). Preu 50 euros al mes.
Lloc: Vitalis. Institut Psicologia Barcelona. c/ Argentona 21
Organitza: Vitalis (Institut Psicologia Barcelona)
Més informació: psicologiadonavitalis@gmail.com T. 606 837 818 T. 931 923 631 www.psicoterapiavitalis.com 
info@psicoterapiavitalis.com

 Dissabte, 18 d'abril   a les 11 h
Ruta 'Les Corts en femení'
Les Corts inclou espais molt vinculats a les dones, com la Maternitat i la Presó de les Corts. Però també hi ha d'altres indrets que passen més
desapercebuts, com ara fàbriques i carrers dedicats a dones lluitadores,que també ens expliquen com ha sigut i és la vida de les dones en
aquest barri. Preu 9.99 euros. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Punt de trobada a la porta principal de la Maternitat. Travessera de les Corts 131
Organitza: Associació Conèixer Història
Més informació: www.cccandeu.com

 Divendres, 24 d'abril   a les 18 h
Itinerari urbà 'Dones i espai públic'
A càrrec de Trama serveis culturals. Passejada pel barri de la Barceloneta amb perspectiva de gènere. És equitatiu i igualitari l'espai urbà o hi
ha desgualtats en l'ús de l'entorn? Què ens diu la ciutat sobre les dones d'ara i d'abans? Gratuït per a dones de la Barceloneta. Places
limitades. Cal reservar.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta. c/ Conreria 1-9 bxs
Organitza: Centre Cívic Barceloneta
Més informació: comunicacio@civicbarceloneta.com

 Llibre  
'Eva de les mil llunes'
De l'artista Rosa Cortés. L'obra explica de manera molt personal la lluita de l'autora per sobreviure a un càncer de mama. L'obra conjuga
poemes de Teresa Costa-Gramunt amb fotografia i pintures de la mateixa Rosa Cortés. Una part dels diners que es recaptin amb la venda del
volum es destinarà a la Fundació Institut Recerca de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau.
Més informació: dones.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/150302_mil_llunes www.verkami.com/projects/9505-eva-de-les-mil-llunes

 La independent  
Agència de notícies amb visió de gènere
Organitza: La Independent
Més informació: www.laindependent.cat/

 Revista Dones Digital  
Butlletí 111
Organitza: Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Més informació: www.donesdigital.cat

 Revista 'Hombres Igualitarios'  
Número 80
Organitza: Hombres Igualitarios (AHIGE)
Més informació: www.hombresigualitarios.ahige.org/

http://www.esadasturias.es
mailto:premiodulceporamargo@yahoo.es
mailto:psicologiadonavitalis@gmail.com
http://www.psicoterapiavitalis.com
mailto:info@psicoterapiavitalis.com
http://www.cccandeu.com
mailto:comunicacio@civicbarceloneta.com
http://dones.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/150302_mil_llunes
http://www.verkami.com/projects/9505-eva-de-les-mil-llunes
http://www.laindependent.cat/
http://www.donesdigital.cat
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/


Tornar al menú

 

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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