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Jornades i altres conferències (26)
Formació (39)
Premis i convocatòries (1)
Altres esdeveniments d'interès (8)

US RECOMANEM

Guia de suport al professorat de secundària
'Desaprenent. Una mirada feminista a l'etapa de secundària'
La Guia pretén ser una eina de suport per al professorat de secundària de cara a incorporar la coeducació a les seves aules. Està dividida en
seccions temàtiques per facilitar la lectura i tots els capítols consten d’una part teòrica que emmarca les activitats i una segona part amb
actuacions pràctiques.
Organitza: Districte de l'Eixample
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/desaprenent-una-guia-amb-mi...

#BCNantimasclista
Campanya 'El futur no és masclista'
Barcelona és una ciutat que rebutja la violència masclista. En aquest web trobareu informació i recursos per detectar-la, per buscar suport i,
també, per entendre que totes i tots hi tenim un paper.
Organitza: Ajuntament de Barcelona
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/

Tornar al menú

ACTIVITATS CULTURALS

Arts escèniques
Dijous, 2 de maig a les 19 h
Concert 'Dones Compositores'
Recital de cançons escrites per compositores clàssiques, com ara Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Alma Mahler, i catalanes actuals.
Biografies i explicació de les dificultats que van tenir per crear i donar a conèixer les seves obres, i l'evolució de les seves músiques. A càrrec
de M. Àngels Miró (soprano) i M. Rosa Ribas (piano). Taquilla inversa. Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.
Lloc: Centre Cívic Can Deu. Plaça Concòrdia 13 bxs
Organitza: Centre Cívic Can Deu
Més informació: www.cccandeu.com

Del 4 al 25 de maig (dissabte) a les 21:45 h
Espectacle 'Miss Tupper Sex'
A càrrec de Pilar Ordóñez. Un divertit monòleg d'educació sexual on la divulgació i l'humor van agafats de la mà. L'autora es recolza en el
fenomen tupper sex reunions en una casa amb venda de joguines eròtiques, per parlar amb total naturalitat des del desig sexual fins el fisting.
Pilar Ordoñez mostra algunes de les seves joguines i les reparteix entre el públic: preservatius, lubricants, piruletes i moltes més sorpreses, en
una gran pinyata d'adults. Preu 20 euros.
Lloc: Sala Ars Teatre BCN. c/ Jonqueres 15
Organitza: Sala Ars Teatre BCN
Més informació: www.salaarsteatre.com/

Dijous, 9 de maig a les 18:30 h
Debat escènic 'Un vot, un dret'
Dues actrius posaran en relleu un dels debats parlamentaris més importants sobre el sufragi femení: l'enfrontament dialèctic entre les
diputades Clara Campoamor i Victoria que farà al públic entreveure la complexitat d'una època en contínua transformació. Gratuït.
Lloc: Consell Municipal del Districte de les Corts. Plaça Comas 18 bxs
Organitza: Maia Teatre, Taula de Dones de les Corts i Projecte de memòria històrica de les Corts República i Feminismes
Més informació:

Divendres, 10 de maig a les 19 h
Recital de poesia 'Dona-Foc, la dona que es crema'
Dins la setmana de la poesia de Barcelona. Un recital poc convencional on es deixen els faristols de banda per donar veu a poetesses del
segle XX i XXI interpretant cada poema tot dialogant els versos com si d'una peça teatral es tractés. A càrrec de Les Fugitives. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània. c/ Saragossa 29
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania

Divendres, 10 de maig a les 19:30 h
Projecció 'Reines de Síria / Queens of Syria'
Dins "VII Cicle de cinemes àrabs a La Sedeta". El cicle permet redescobrir o apropar-se per primera vegada a algunes de les pel·lícules més
aplaudides pel públic de la 12a edició (la darrera) de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya, que es va fer a la Filmoteca el
novembre passat. Projecció de la pel·lícula dirigida per per Yasmin Fedda. Jordània-2014-70 min-VOSC. Sinopsi. Quinze sirianes exiliades a
Jordània es reuneixen durant la tardor de 2013 per representar la tragèdia grega d'Eurípides, Les troianes. Un clàssic que relata la difícil
situació de les dones un cop acabada la guerra de Troia. Una història en la qual s'hi veuen reflectides. Presentació i debat posterior a
concretar. Gratuït. Aforament limitat.
Lloc: Centre Cívic La Sedeta. c/ Sicília 321 bxs
Organitza: Centre Cívic La Sedeta i Sodepau - Solidaritat, Desenvolupament i Pau
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasedeta

Diumenge, 12 de maig a les 10:30 h
Concert 'Matí musical per a embarassades'
Dins "concerts en família 18-19". Per a dones embarassades que volen viure intensament la música amb el seu fill/a abans de néixer. Una
experiència inoblidable que inclou: una xerrada sobre la importància de la música durant l'embaràs, un taller vivencial i d'experimentació
personal a través d'activitats pràctiques, un concert molt especial per a tu i el teu futur nadó i material didàctic per treballar a casa. Activitat
adreçada només a dones embarassades, a partir del quart mes de gestació, amb un acompanyant. No es poden portar nens. Intèrprets i
artistes convidats: Anna Roig Dolz (idea original i direcció pedagògica), Carles Alòs (conferenciant), Santi Serratosa (percussió i bases) i
Araceli Godina (veu i guitarra). Preu 30 euros (dona embarassada amb un acompanyant). Durada 3 hores.
Lloc: L'Auditori de Barcelona. c/ Lepant 150 bxs
Organitza: L'Auditori de Barcelona
Més informació: www.auditori.cat T. 902 101 212

Diumenge, 12 de maig a les 12 h
Matí de cinema 'La Gàbia'
Creat i dirigit per Marian Raméntol i Cecs Fortuny. Una dona diagnosticada amb una malaltia terminal fa un camí de retorn cap als seus
records, cap a un lloc indeterminat de la seva infància, aferrant-se a la seva memòria que la traeix i la deixa totalment sola davant l'inevitable.
Gratuït. Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.
Lloc: Centre Cívic Can Deu. Plaça Concòrdia 13 bxs
Organitza: Proartcat
Més informació: www.cccandeu.com

Del 15 de maig al 19 de juny (dimecres) a les 18 h
Joc 'Sex Game'
Un joc per parlar de Sexualitat i Afectivitat de manera lúdica i divertida. Gratuït. Per a joves de 12 a 20 anys.
Lloc: Espai d'Adolescents Jovecardí. Trav Corts 94
Organitza: Aquí t'Escoltem i l'Espai d'Adolescents Jovercardí
Més informació: T. 619 025 509 lescorts_aquitescoltem@bcn.cat

Fins el 16 de maig
Projecció 'Cicle Cinema Dones del Món'
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. Comandant Benitez 6
Organitza: Taula de Dones de les Corts. Amb el suport de Docs Barcelona i Centre Cívic Joan Oliver Pere Quart
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart

Fins el 29 de maig Diversos horaris
VI Mostra d'Art Jove de l'Eixample. Activitats diverses
Consulteu el programa d'actes. Activitats culturals diverses durant tot el mes de maig i a diversos indrets.
Lloc: Conservatori Municipal de Música de Barcelona i Centre Cívic Urgell entre d'altres equipaments.
Organitza: Eix Jove. Projecte de Dinamització Juvenil de l'Eixample
Més informació: eixjove.cat/mostra

Fins el 29 de juny a les 11 h
Vermut i feminisme(s)
Com fer front als discursos neomasclistes quan provenen d'amics, germans o companys de militància? Com s'ha de reaccionar? Es plantejaran
estratègies per empoderar-se per respondre als discursos i les accions que resulten violents, sense desgastar-se. Gratuït.
Lloc: Casal de Joves Les Corts. c/ Dolors Masferrer i Bosch 33-35
Organitza: Casal de Joves Les Corts i Trama SCCL
Més informació: joveslescorts.info/

Fins el 21 d'agost a les 18 h
Projecció pel·lícula
Dins del cicle "Cicle "Cinema d'Igualtat", centrat en temes de gènere i socials amb un col·loqui posterior. Gratuït. Aforament limitat.
Lloc: Centre Cívic La Cadena. c/ Mare de Déu de Port 397
Organitza: Centre Cívic La Cadena
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lacadena

Tornar al menú

Exposicions
Dijous, 2 de maig a les 18 h
Inauguració exposició 'On són les dones targarines?'
Exposició dissenyada per l'Ajuntament de Tàrrega amb l'objectiu de fer visible el llegat de dones rellevants de la ciutat, les quals destacaren
per la seva trajectòria professional i personal durant el segle XX. La finalitat és, doncs, omplir el buit històric de documentació existent sobre
dones targarines. L'exposició se centra en les figures de la llevadora Maria Bernades Guardiola (1900-2000); la docent Alba Güell Roca
(1900-1997); les germanes llibreteres Rosina (1921-2010) i Maria Teresa Pera Güell (1924-2012); l'artista conceptual Olga L. Pijoan
(1952-1997); la locutora Pilarín Minguell Pont (1926); i l'escriptora Josefina Vidal Morera (1932). Plafons, fotografies, documents i objectes
personals il·lustren la mostra, comissionada per Sònia Sans Carrera, Roser Miarnau Pomés i Mireia Fontanet Viladot. El caràcter pedagògic de
la proposta ve reforçat pel fet que també ofereix un apartat didàctic especialment adreçat als infants. L'acte d'inauguració comptarà amb
parlaments de la presidenta de l'ICD; del regidor-coordinador de l'Àrea de Polítiques de la Ciutadania, Jaume Folguera Baix; i de l'alcaldessa
de Tàrrega i presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa maria Perelló Escoda; així com una presentació i visita guiada de l'exposició a càrrec
de Mireia Fontanet Viladot, coordinadora de polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tàrrega. Per finalitzar, hi haurà una actuació musical del
grup The Walkin' Roots. Gratuït. Cal inscripció.
Lloc: Institut Català de les Dones. Plaça Pere Coromines 1
Organitza: Institut Català de les Dones
Més informació: dones.gencat.cat/ca/inici

Fns el 4 de maig de 17 a 22:30 h
Exposició 'Dones refugiades a Palestina. Set dècades de resistència i dignitat'
Gratuït.
Lloc: Casal de Joves Les Corts. c/ Dolors Masferrer i Bosch 33-35
Organitza: Casal de Joves Les Corts
Més informació: T. 932 916 499 cjlescorts@gmail.com www.joveslescorts.info

Fins el 4 de maig de 10 a 13:30 i de 17 a 21:30 h
Exposició 'En primera persona: dones en el còmic'
A càrrec de Pilar González. A través dels dibuixos es busca visibilitzar la figura femenina que durant anys, en la trajectòria del còmic, ha estat
en segon pla i com a personatge de no protagonista. L'exposició mostra una sèrie d'il·lustracions i pàgines de còmic interpretades per dones,
com a protagonistes principals de la història i representades com a heroïnes.
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer. c/ Piferrer 94-100
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer
Més informació: canverdaguer.com

Del 6 al 15 de maig de 17 a 22:30 h
Exposició 'Dones sindicalistes'
Gratuït.
Lloc: Casal de Joves Les Corts. c/ Dolors Masferrer i Bosch 33-35
Organitza: Casal de Joves Les Corts
Més informació: T. 932 916 499 cjlescorts@gmail.com www.joveslescorts.info

Del 7 al 30 de maig de 10 a 14 i de 16 a 21:30 h
Exposició 'Dona i ciència'
L'exposició pretén donar a conèixer i reconèixer les aportacions que han fet les primeres dones científiques i tècniques, dones que des de les
seves posicions van aconseguir transformar les fronteres dels espais tradicionalment assignats als homes. Dones que van lluitar per obrir el
camí de la integració al món científic a altres dones, camí que encara avui resta pendent en la construcció d'una nova cultura on no podem
oblidar el paper que les dones juguen en el terreny del coneixement i les noves tecnologies.
Lloc: Casal de Barri Torre de la Sagrera. C Berenguer de Palou 64-66
Organitza: Societat Cultural i Esportiva La Lira i Casal de Barri Torre de la Sagrera
Més informació: guia.barcelona.cat/es/detall/casal-de-barri-torre-de-la-sagrera_99400549439.html

Del 7 de maig al 20 de juny de 10 a 13:30 h
Exposició 'Som memòria'
Lloc: Casal de Barri Verneda. c/ Santander 6 1è
Organitza: Casal de Barri Verneda
Més informació: www.cbverneda.entitatsbcn.net barcelona.cat/8m-diadones

Fins el 18 de maig de 10:30 a 13:30 i de 16:30 a 20:30 h
Exposició 'Revólver místico para renacer en la maternidad',
D'Agustín Santoyo. A través de l'ús de múltiples referents de la cultura popular mexicana, combinant lleugeresa i profunditat, Santoyo
reflexiona sobre l'origen que tots tenim en comú en el ventre matern. En aquesta exposició es toquen extrems aparentment irreconciliables: la
mort i el naixement, la frivolitat i la cura, l'arcaic i l'actual, el desemparament i l'amor, creant un cicle. Aquests elements produeixen una tensió
prolífica i donen una sensació de moviment que reflecteix el moviment de la vida mateixa.
Lloc: Centre Cívic Can Basté. Pg Fabra i Puig 274-276
Organitza: Centre Cívic Can Basté
Més informació: www.canbaste.com/

Fins el 31 de desembre de 10 a 20 h
Exposició fotogràfica 'Dones que viuen de la mar'
Presentació de la mostra de fotografies de dones que viuen de la mar que s'han recollit a partir de les aportacions de particulars entre
novembre 2018 i febrer de 2019. Les fotografies, que passen a formar part de l'arxiu fotogràfic del Museu, documenten el treball, habitual però
silenciat, que des de sempre han fet les dones a la mar. Gratuïta.
Lloc: Museu Marítim de Barcelona. Av Drassanes 1 bxs
Organitza: Museu Marítim de Barcelona
Més informació: www.mmb.cat

Tornar al menú

Lectures i presentacions de llibres

Dilluns, 13 de maig a les 17:30 h
Narració 'Totes Nosaltres, contes sobre diversitat familiar. Fest-t'ho com vulguis'
Dins "Lletra petita - Sac de rondalles". Gratuït.
Lloc: Biblioteca Francesc Candel. c/ Amnistia Internacional 10 bxs
Organitza: Biblioteca Francesc Candel
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibfrancesccandel/es

Tornar al menú

JORNADES I ALTRES CONFERÈNCIES

Divendres, 3 de maig a les 18 h
Acte d'Homenatge a les Dones de Ravensbrück
Amb motiu de la primera trobada a Barcelona dels seus fills, filles i descendents. L'acte comptarà amb les actuacions de Marina Rosell i Mercè
Arànega.
Lloc: El Born Centre de Cultura i Memòria. Plaça Comercial 12 bxs
Organitza: El Born Centre de Cultura i Memòria
Més informació: elbornculturaimemoria.barcelona.cat/es/

Dissabte, 4 de maig de 16:30 a 18 h
Xerrada 'Neteges coses? Cuides persones? Coneix els teus drets laborals i com defensar-los'
Informació en matèria de contractació, alta a la seguretat social, drets de seguretat social (baixes, maternitat), jornada de treball i descansos,
tant de treballadores internes com per hores, salaris, modificació dels pactes inicials i extincions. Es parlarà, des d'una vessant pràctica, sobre
condicions laborals bàsiques dins el treball a la llar, drets mínims que cal garantir i accions per poder reclamar-los. Per a cuidadores
professionals a la llar dins l'àmbit formal i informal. Gratuït.
Lloc: Espai Barcelona Cuida. Av Marquès de l'Argentera 22
Organitza: Barcelona Activa
Més informació: www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/es/espacio-barcelona-cuida/agenda/barcelona-activa_92086026108

Diumenge, 5 de maig de 17 a 19 h
Jornada 'Els drets i les llibertats de les dones'
Dins "Festa Major de la Sagrada Família". Sensibilització ciutadana contra la violència vers les dones amb actuacions a l'aire lliure. Hi haurà
espai infantil. Gratuït.
Lloc: Al carrer Marina, entre Provença i Mallorca.
Organitza: Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere i Helia Dones. Associació de Suport de les Dones que Pateixen Violència de
Gènere
Més informació: lameva.barcelona.cat/eixample

Dilluns, 6 de maig a les 18 h
Trobades 'Espai gent Gran. Risoteràpia'
Dins "L'aventura de conèixer - T'interessa". A càrrec de Mémora. Gratuït.
Lloc: Biblioteca Zona Nord. c/ Vallcivera 3-LB
Organitza: Biblioteca Zona Nord
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibzonanord/ca

Dilluns, 6 de maig a les 19 h
Xerrada 'Crònica de l'antifranquisme: cartes i memòria popular. Neutralitzant les desharmonies de la vida: una lectura de la correspondència de
Carmen Laforet'
Dins "L'Aventura de conèixer - Cicle temàtic". A càrrec d'Anna Caballé, professora de Literatura Espanyola. La correspondència de Carmen
Laforet va ser l'única eina per a comprendre el caràcter efímer de la seva trajectòria literària en l'elaboració de la seva biografia. La dificultat per
a aconseguir l'harmonia amb si mateixa va conduir l'escriptora barcelonina al bloqueig i al silenci. Gratuït.
Lloc: Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix. c/ Blai 34
Organitza: Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibfrancescboix/es

Dilluns, 6 de maig de 19:30 a 21:30 h
Tertúlia de cinema
Tertúlia de cinema sobre la pel·lícula "Dolor y gloria" del director i guionista espanyol Pedro Almodóvar. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis. Feliu i Codina 20
Organitza: Dones d'Horta
Més informació: T. 934 072 356

Dimecres, 8 de maig de 18 a 20 h
Xerrada 'L'adolescència i els riscos de l'obsessió per la imatge i les dietes'
Dins del cicle "Hàbits saludables i adolescència. Xerrada a càrrec de FITA (Fundació i institut transtorns alimentaris). L'adolescència és una
etapa en què els nois i les noies donen especial importància al seu aspecte físic buscant l'aprovació del seu entorn. Quin és l'equilibri entre
agradar i estar massa pendent de la imatge? Què fem quan el nostre fill o filla ens diu que es vol aprimar? Què ens pot fer sospitar de la
presència d'un trastorn de la conducta alimentària en el nostre fill o filla? Gratuït. Adreçat a pares, mares, tutors i tutores d'adolescents.
Lloc: Centre per a Families amb Adolescents. c/ Sant Antoni Maria Claret 64-78
Organitza: Centre per a Families amb Adolescents
Més informació: saif@bcn.cat T. 932 563 560 www.barcelona.cat/familia
inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/464729?lang=ca

Dijous, 9 de maig de 17:30 a 19 h
Xerrada 'Recorregut per la història LGTBI de Barcelona'
Dins del cicle "Xerrades comunitàries". Història de la presència de persones LGTBI a Barcelona. Es veurà com es presenta als museus, com
amb el cristianisme amb les de lleis antisodomia. Es desvetllarà qui s'amagava darrere Flor de Otoño o les Carolines, o com era la vida al Barri
"Chino" abans i després de la guerra. A càrrec de Leopold Estapé. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Casal de Barri Verdun. c/ Luz Casanova 4
Organitza: Casal de Barri Verdun. Amb la col·laboració de les Entitats del Consell Municipal LGTBI
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/noubarris www.amicsgais.org

Divendres, 10 de maig a les 17 h
XIV Diàleg magistral
Amb Chiara Zamboni, filòsofa de la Universitat de Verona, Itàlia. Gratuït. Cal inscripció.
Lloc: Facultat de Geografia i Història - UB. c/ Montalegre 6 bxs
Organitza: Duoda Recerca de Dones UB
Més informació: www.ub.edu/duoda/

Divendres, 10 de maig a les 19 h
Col·loqui 'El còmic ja no es cosa de nois'
A càrrec de Sara Soler, autora de Red and blue; Maribel Carod, d'"El Jueves" i Rocío Vidal, autora del recentment publicat Machistadas i
dibuixant d'"El Jueves". Es parlarà sobre l'evolució de l'autoria femenina i sobre les noves masculinitats en el còmic. Gratuït. Aforament limitat.
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer. c/ Piferrer 94-100
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer
Més informació: www.canverdaguer.com

Divendres, 10 de maig a les 19 h
Conferència 'La Dona a l'òpera'
Dins la vuitena edició del Festival Òpera en ruta. El paper de la dona en el món de l'òpera ha estat destacadíssim al llarg de tota la història. I
han deixat la seva empremta grans intèrprets, autèntiques dives dels teatres, per a les quals no han faltat rols cabdals en la literatura
operística. Aquestes artistes, moltes vegades avançades al seu temps, fins i tot han arribat a convertir-se en llegendes. Menys conegudes,
però, són les dones que han escrit òperes i que abans i ara, han aportat un nou punt de vista en aquest camp. A càrrec de la Maria José
Anglès de MUSICoLòGICS. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Pere Pruna. c/ Ganduxer 130 bxs
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perepruna

Divendres, 10 de maig de 19 a 20:30 h
Conferència 'Plumofòbia: homofòbia i estereotips de gènere'
Dins del cicle "Desgenera't". Les identitats de gènere i la diversitat sexual són considerades, cada dia més, qüestions fonamentals per
desenvolupar les capacitats humanes i impulsar la igualtat d'oportunitats. Un dels principals objectius del cicle Des-GENERA't és potenciar i
consolidar un espai d'intercanvi amb el teixit social i educatiu del barri Gòtic, que permet-hi ampliar consciències i multiplicar el coneixement. A
càrrec de: Gabriel J. Martín. Un recorregut pels estereotips de gènere que oprimeixen els homosexuals. Els homosexuals que més
discriminació reben ja de ben petits són aquells que qüestionen els estereotips de gènere en el seu comportament. Aquesta discriminació no
només ve de fora si no també des de dins del propi col·lectiu. Gratuït. Aforament limitat.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. c/ Regomir 3 bxs
Organitza: Centre Cívic Pati Llimona
Més informació: www.patillimona.net

Dissabte, 11 de maig de 10 a 19 h
XXX Seminari Públic Internacional 'El cuerpo se confiesa: el incesto'
10 h Presentació de l'acte per Laura Mercader Amigó directora de Duoda. 10:15 h Candela Valle Blanco, psicòloga. "Decir lo indecible.
Escuchar lo verdadero". 11:30 h Pausa-cafè. 12 h Patricia Meza, artista. "Salir de mí para encontrar la libertad de la grandeza femenina. El
dolor del incesto". 13 h Debat. 13:30 h Pausa-dinar. 16:30 h Lectura de poemes de Emily Dickinson. Ese Día sobrecogedor. Poemas del
incesto. (Sabina editorial, 2017), per Andrea Ros, Actriz. 17:30 Debat i cloenda. Gratuït. Cal inscripció.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Centre de Recerca en Estudi de les Dones (UB)
Més informació: www.ub.edu/duoda/

Dissabte, 11 de maig a les 11 h
Jornada 'Dones del món'
Tallers grupals, xerrades, espectacles, sessions individuals i molt més, en una jornada holística i lúdica orientada a recaptar fons per als
projectes Action Benares i The Direct Help Fundation, que treballen amb dones i infants de Varanasi (Índia) i Katmandú (Nepal). Aportació
voluntària íntegrament destinada als projectes de cooperació esmentats. Gratuït per a dones de la Barceloneta. Cal inscripció prèvia. Places
limitades.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta. c/ Conreria 1-9 bxs
Organitza: Centre Cívic Barceloneta
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/barceloneta deixalatevaempremta.com

Dissabte, 11 de maig a les 11 h
Conferència 'M'estimo molt'
A càrrec d'un/una professional de l'Associació Pandora Psicologia. Estimar-se i tenir una autoestima sana i equilibrada no sempre és fàcil. En
aquesta conferència s'exposaran claus de seguretat personal i de comunicació per afavorir una millor relació envers la pròpia persona. Gratuït.
Aforament limitat.
Lloc: Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx. Riera Blanca 1-3 bxs
Organitza: Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/josepmtriasipeitx

Dilluns, 13 de maig a les 18 h
Aprendiendo a vivir modernamente: Visiones de una domesticidad bajo control
Dins "L'Aventura de conèixer - T'interessa". A càrrec de Carmen Rodríguez, historiadora de l'art i Dra. en Teoria i Història de l'Arquitectura
(ETSAB-UPC). La sessió proposa una mirada a la cultura de l'habitar en el segle XX, a través de mitjans de difusió de gran abast, com les
revistes, els manuals femenins per a la gestió domèstica, les exposicions i la publicitat. Una història de seducció i persuasió, d'activa filtració
ideològica, d'ensenyament i convenciment i, sobretot, d'intensa tutela sobre el comportament i els gustos d'habitants, consumidors i
consumidores. Entrada lliure. Sala d'actes. Aforament limitat. Gratuït.
Lloc: Biblioteca Fort Pienc. Plaça Fort Pienc 4-5
Organitza: Biblioteca Fort Pienc
Més informació: bibliotecavirtual.diba.cat/barcelona-eixample-biblioteca-fort-pienc

Dilluns, 13 de maig a les 18:30 h
Xerrada 'Dones i ciència: on som i on volem arribar?'
Dins "L'aventura de conèixer - T'interessa". A càrrec de Sònia Estadé, física. Es veurà què fan i on són les investigadores del nostre entorn, es
coneixeran les seves trajectòries i es veuran exemples de dones científiques que hauríem de conèixer (però probablement no coneixem).
Gratuït.
Lloc: Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet. c/ Camp del Ferro 1-3
Organitza: Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet. Hi col·labora programa Toc-toc, Ciència a l'abast de tothom, de la UB
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/biblasagrera/ca

Dilluns, 13 de maig a les 19:30 h
Conferència 'Les societats matriarcals minangkabau i mosuo. Un viatge antropològic'
Dins del cicle "Reflexions d'1 h". A càrrec d'Anna Boyé, antropòloga i fotoperiodista. Projecció del documental "Las herederas", sobre la
comunitat minangkabau, i d'un audiovisual sobre la comunitat mosuo. Presentació de dues comunitats en què el llinatge el transmeten les
dones i on les dones governen per tradició. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. c/ Provença 480 entl
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Més informació: www.ccsagradafamilia.net

Dimarts, 14 de maig a les 18 h
Xerrada 'Parlem de diversitat sexual'
Per a adolescents de 12 a 17 anys. Es parlarà sobre diversitat sexual d'una manera amena i dinàmica per conèixer i debatre sobre les diverses
orientacions sexuals, així com desmentir mites i estereotips. Gratuït.
Lloc: Espai d'Adolescents Jovecardí. Trav Corts 94
Organitza: Espai d'Adolescents Jovecardí, Aquí t'Escoltem i Punt d'Informació Juvenil
Més informació: guia.barcelona.cat/detall/espai-d-adolescents-bacardi_99400257727.html

Dimarts, 14 de maig a les 18 h
Xerrada 'Autoempoderament de les dones'
A càrrec de Vanessa Teixidor, periodista i coach emocional. Per adquirir eines per enfortir l'autoempoderament com a dones. Gratuït. Cal
inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic Font de la Guatlla. c/ Rabí Rubèn 22-26
Organitza: Vocalia de Dones
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/fontdelaguatlla

Dimecres, 15 de maig a les 18 h
Parlem clar
Tens ganes de conèixer a gent i compartir les teves inquietuds gaudint de diferents activitats? Vine a parlar amb un grup d'iguals sobre
diversitat sexual. Edat: de 15 a 20 anys, aproximadament. Dos dimecres al mes. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Espai Jove Garcilaso. c/ Garcilaso 103
Organitza: Espai Jove Garcilaso
Més informació: espaijovegarcilaso.org garcilaso_aquitescoltem@bcn.cat T. 652 798 816

Dimecres, 15 de maig a les 18:30 h
Xerrada 'Com són els models de família diversos?'
Dins la "Festa Major de Nou Barris". A càrrec de José Mellinas, de AMPGIL (Associació de mares i pares de gais i lesbianes), Katy Pallàs, de
FLG (Associació de Famílies LGTBI) i Jordi Vitó i Anna Maria Valenzuela, de Chrysallis (Associació de Famílies de Menors Transsexuals).
Coincidint amb el Dia Internacional de la Família i a dos dies del 17 de maig, el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia,
Can Verdaguer s'afegeix a les accions coordinades per la Comissió Unitària 28 de juny amb una xerrada sobre els diferents models de família
que tenim a la societat. Gratuït. Aforament limitat.
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer. c/ Piferrer 94-100
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer
Més informació: www.canverdaguer.com lameva.barcelona.cat/noubarris

Dimecres, 15 de maig a les 19 h
Diàleg 'Dones i ciència ciutadana'
Com és fer recerca amb la ciutadania a Barcelona? Diverses dones científiques explicaran els projectes de ciència ciutadana en els quals
estan implicades i com és la seva experiència amb aquesta disciplina. Participen: Aitana Oltra (Mosquito Alert), Montserrat Llasat (Floodup) i
Concepción Linares (Plantes). Modera: Gemma Agell (Observadores del Mar). Gratuït.
Lloc: Casal de Barri Torre de la Sagrera. c/ Berenguer de Palou 64-66
Organitza: Societat Cultural i Esportiva La Lira, Consell Municipal del Districte de Sant Andreu i Casal de Barri Torre de la Sagrera
Més informació: guia.barcelona.cat/es/detall/casal-de-barri-torre-de-la-sagrera_99400549439.html

Fins el 22 de maig de 18 a 19:45 h
Grup de debat 'Aquí Parlem'
Dinamitzat pel professionals del Centre. Espai de trobada mensual per a famílies amb adolescents, on un dimecres al mes, es debat sobre una
temàtica triada per les i els participants. Gratuït. Adreçat a pares i mares, tutors i tutores d'adolescents.
Lloc: Centre per a Families amb Fills i Filles Adolescents. c/ Sant Antoni Maria Claret 64-78
Organitza: Centre per a Families amb Fills i Filles Adolescents
Més informació: saif@bcn.cat T. 932563560 www.barcelona.cat/familia

Dilluns, 3 de juny de 18 a 20 h
Taller 'Ens divorciem. Eines pràctiques per a l'acompanyament emocional a l'adolescència'
Taller a càrrec de Katia Velar, psicòloga general sanitària. Abans, durant i després del plantejament del divorci, mares i pares solen tenir un
mar de dubtes sobre com fer les coses de la millor manera per als fills/es. El taller es planteja com un espai d'intercanvi i aprenentatge
d'estratègies pràctiques amb l'objectiu de poder facilitar un afrontament i adaptació saludable davant la nova situació familiar. Gratuït. Adreçat a
pares, mares, tutors i tutores d'adolescents.
Lloc: Centre per a Families amb Adolescents. c/ Sant Antoni Maria Claret 64-78
Organitza: Centre per a Families amb Adolescents
Més informació: saif@bcn.cat T. 932563560 www.barcelona.cat/familia
inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/464729?lang=ca

Fins el 6 de juliol (dissabtes) de 17:15 a 20 h
Trobada de Famílies amb Infants de Gènere Fluïd
Un espai segur on compartir, debatre i aprendre temes d'identitat de gènere des del no judici i el respecte, mitjançant la realització d'activitats.
Dinàmica de grup.
Lloc: Centre LGTBI de Barcelona. c/ Comte Borrell 22
Organitza: Transfamílies
Més informació: grupofamiliatrans@gmail.com transfamilia.org
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FORMACIÓ

Cursos
Els dies 8, 9, 10, 11 i 12 de juliol (de dilluns a divendres) de 9:30 a 14 h
Curs '#COMPROMÍS SOCIAL. Feminisme: Una Eina per Analitzar la Societat i per Transformar-la'
Aquest curs fusiona dues inquietuds: la preocupació per les desigualtats socials i l'interès en la perspectiva feminista. Parlem de desigualtat
social quan no totes les persones tenen els mateixos drets, reconeixement públic o oportunitats a la vida. El fet de tenir determinades creences
religioses, pertànyer a una determinada classe social, tenir diferent color de pell o gènere genera privilegis en l'accés als recursos, serveis o
posicions socialment més valorades. La desigualtat social causa exclusió social, depressions, malalties i, fins i tot, la mort. D'altra banda, la
perspectiva feminista implica tenir en compte les diferències entre dones i homes en les diferents dimensions de la desigualtat (econòmiques,
en el repartiment del treball domèstic i d'atenció familiar, en l'ús del llenguatge, en la representació als mitjans de comunicació, en la
participació política i, fins i tot, en l'ús del poder i la força) i reconèixer com aquestes desigualtats són fruit d'una construcció i estructura social
patriarcal. El curs combina docència pràctica, experimental i lúdica i està conduït per un equip multidisciplinari de professores de cinc
departaments diferents de la UPF. Públic destinatari: estudiants de tercer i quart d'ESO, de primer de batxillerat o bé de cicle formatiu de grau
mitjà. Places: 25. Llengua: català. Professorat: Teresa Segura-Garcia (UCA d'Humanitats). Meritxell Ferrer (UCA d'Humanitats). Marina Muñoz
(UCA de Ciències Polítiques i Socials). Maria-Jose Masanet (UCA de Comunicació). Mariona Llobet Anglí (UCA de Dret). Aurelio Ruiz (UCA de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions). Preu 110 euros. Cal inscripció.
Lloc: El Campus Ciutadella. c/ Ramon Trias Fargas 25-27
Organitza: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials - UPF
Més informació:
www.upf.edu/web/campus-junior/home/-/asset_publisher/UGfAE6oK6Kvo/content/id/222213344/maximized#.XKyitSSBxv5
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Tallers als PIAD
Del 2 de maig al 4 de juliol (dijous) de 9:30 a 11:30 h
Taller 'Risoteràpia'
El taller combina eficaçment recursos expressius del cos, jocs i danses com a mitjà per alliberar la tensió i gaudir del contacte amb les altres
persones. Gratuït. Cal inscripció al PIAD Sant Martí. Possibilitat de servei d'atenció per a infants durant el taller prèvia sol·licitud.
Lloc: Centre Cívic Sant Martí. c/ Selva de Mar 215 bxs
Organitza: PIAD Sant Martí
Més informació: T. 936 197 311

Del 3 de maig al 5 de juliol (divendres) de 18 a 20 h
Taller 'Autodefensa per a dones'
Amb aquest taller es pretén potenciar la seguretat física i emocional a través de la presa de consciència de l'espai, la postura i la comunicació
verbal i no verbal. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades. Possibilitat de servei d'atenció per a infants durant el taller prèvia sol·licitud.
Lloc: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. Plaça Fort Pienc 4-5
Organitza: PIAD Eixample
Més informació: T. 936 197 311

Del 8 de maig al 10 de juliol (dimecres) de 10 a 12 h
Taller 'Autocura per a dones que volen millorar les seves relacions: desmuntant el mite de l'amor romàntic'
Per reflexionar i compartir sentiments i experiències, així com desenvolupar individualment i col·lectiva recursos i estratègies que permetin
elaborar alternatives per a transformar les relacions i com entenem l'amor. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Sants-Montjuïc. Places
limitades. Possibilitat de servei d'atenció per a infants durant el taller prèvia sol·licitud.
Lloc: Biblioteca Artur Martorell. Plaça Espanya 5 Bxs
Organitza: PIAD Sants-Montjuïc
Més informació: T. 936 197 311 i

Del 16 de maig al 16 de juliol (dimarts) de 10 a 12 h
Taller d'autoestima 'Autoestima crítica'
El taller pretén crear un espai on les dones puguin entendre el funcionament del cos, la ment i les emocions. Es farà aprenent a redescobrir el
propi potencial i a expressar-se a través del moviment i la presa de consciència, afavorint el benestar, la salut emocional, física i relacional,
potenciant els propis recursos, habilitats i competències. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Ciutat Vella. Possibilitat de servei d'atenció per a
infants durant el taller prèvia sol·licitud.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta. c/ Conreria 1-9 bxs
Organitza: PIAD Ciutat Vella
Més informació: T. 936 197 311

Fins el 26 de juny (dilluns i dimecres) de 18 a 19 h
Taller 'Dona i esport'
Espai de relació i oci, utilitzant l'exercici físic com a eina per millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions a través d'un gran
ventall d'activitats com la relaxació, sessions de tonificació, control postural, etc. És un espai de temps on les dones es poden dedicar a elles
mateixes. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Sarrià-Sant Gervasi. Inscripcions obertes durant tot el curs.
Lloc: Centre d'Atenció Primària Sarrià. Via Augusta 366
Organitza: PIAD Sarrià-Sant Gervasi
Més informació: piad_sarriasantgervasi@bcn.cat T. 932 002 602

Fins el 26 de juny (dilluns i dimecres) de 10 a 11 h
Taller 'Dona i esport'
Espai de relació i oci, utilitzant l'exercici físic com a eina per millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions a través d'un gran
ventall d'activitats com la relaxació, sessions de tonificació, control postural, etc. És un espai de temps on les dones es poden dedicar a elles
mateixes. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Eixample. Inscripcions obertes durant tot el curs.
Lloc: Centre d'Atenció Primària Roger de Flor. c/ Roger de Flor 194-196
Organitza: PIAD Eixample
Més informació: piad_eixample@bcn.cat T. 932 562 819

Fins el 26 de juny (dilluns i dimecres) de 18 a 19 h
Taller 'Dona i esport'
Espai de relació i oci, utilitzant l'exercici físic com a eina per millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions a través d'un gran
ventall d'activitats: relaxació, sessions de tonificació, control postural, etc. Espai de temps on les dones es poden dedicar a elles mateixes.
Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Nou Barris. Inscripcions obertes durant tot el curs.
Lloc: Centre d'Atenció Primària Guineueta. Pg Valldaura 135 bxs
Organitza: PIAD Nou Barris
Més informació: piad_noubarris@bcn.cat T. 932 916 867

Fins el 27 de juny (dimarts i dijous) de 12 a 13 h
Taller 'Dona i esport'
Espai de relació i oci, utilitzant l'exercici físic com a eina per millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions a través d'un gran
ventall d'activitats com la relaxació, sessions de tonificació, control postural, etc. És un espai de temps on les dones es poden dedicar a elles
mateixes. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Ciutat Vella. Inscripcions obertes durant tot el curs.
Lloc: Centre d'Atenció Primària Doctor Lluís Sayé. c/ Torres i Amat 8 bxs
Organitza: PIAD Ciutat Vella
Més informació: piad_ciutatvella@bcn.cat T. 932 564 951

Fins el 27 de juny (dimarts i dijous) de 18 a 19 h
Taller 'Dona i esport'
Espai de relació i oci, utilitzant l'exercici físic com a eina per millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions a través d'un gran
ventall d'activitats com la relaxació, sessions de tonificació, control postural, etc. És un espai de temps on les dones es poden dedicar a elles
mateixes. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Les Corts. Inscripcions obertes durant tot el curs.
Lloc: Centre d'Atenció Primària Les Corts. Mejía Lequerica 1
Organitza: PIAD Les Corts
Més informació: piad_lescorts@bcn.cat T. 932 916 491

Fins el 27 de juny (dimarts i dijous) de 18:30 a 19:30 h
Taller 'Dona i esport'
Espai de relació i oci, utilitzant l'exercici físic com a eina per millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions a través d'un gran
ventall d'activitats com la relaxació, sessions de tonificació, control postural, etc. És un espai de temps on les dones es poden dedicar a elles
mateixes. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Gràcia. Inscripcions obertes durant tot el curs.
Lloc: Centre d'Atenció Primària Sant Gervasi - Vallcarca. Av Vallcarca 169-205 bxs
Organitza: PIAD Gràcia
Més informació: piad_gracia@bcn.cat T. 932 914 330

Fins el 28 de juny (dimarts i divendres) de 10 a 11 h
Taller 'Dona i esport'
Espai de relació i oci, utilitzant l'exercici físic com a eina per millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions a través d'un gran
ventall d'activitats com la relaxació, sessions de tonificació, control postural, etc. És un espai de temps on les dones es poden dedicar a elles
mateixes. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Sant Andreu. Places limitades. Inscripcions obertes durant tot el curs.
Lloc: Centre de Salut Isabel Roig-Casernes de Sant Andreu. c/ Fernando Pessoa 51
Organitza: PIAD Sant Andreu
Més informació: piad_santandreu@bcn.cat T. 938 324 626
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Altres tallers
Del 2 de maig al 18 de juny de 17:30 a 19:30 h
Taller 'Autodefensa'
Ambient de confiança entre noies on aprendre a defensar-se i a guanyar seguretat, tant física com emocional. Es treballarà la presa de
consciència de l'espai, de la postura i de la comunicació verbal i no verbal com a eines d'empoderament. Per a noies de 12 a 18 anys. Gratuït.
Cal inscripció prèvia.
Lloc: Espai Jove Les Basses. c/ Teide 20
Organitza: Espai Jove Les Basses
Més informació: www.lesbasses.org lesbasses.org/aqui-t-escoltem/ lesbasses_aquitescoltem@bcn.cat T. 652 798 791

Del 3 al 31 de maig (divendres)
Taller per a dones 'Tai Txí'
La pràctica d'aquesta art marcial millora la salut, calma la ment i enforteix els ossos. A càrrec d'Isaac Julià.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta. c/ Conreria 1-9 bxs
Organitza: Centre Cívic Barceloneta
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/barceloneta

Del 3 de maig al 14 de juny (divendres) de 19 a 20 h
Taller per dones 'Dansateràpia - Expressió corporal'
Per aprendre a connectar amb el cos, la ment i les emocions a través de la dansa, el moviment i el joc. A càrrec de Paola A. Ortiz i Olga Melo.
Gratuït per a dones de la Barceloneta. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta. c/ Conreria 1-9 bxs
Organitza: Centre Cívic Barceloneta
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/barceloneta

Del 7 de maig al 5 de juliol (divendres) d'11:30 a 13:30 h
Taller 'Flamencoteràpia'
Mètode de desenvolupament personal que té com a objectiu principal aprofitar la riquesa dels moviments de la dansa flamenca perquè les
dones puguin tenir un major autoconeixement psicocorporal. Al mateix temps, el contacte amb la música i la dansa els permet explorar
diverses formes d'expressió no verbal. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Baró de Viver. c/ Quito 8-10 bxs
Organitza: Centre Cívic Baró de Viver
Més informació: barodeviver.inscripcionscc.com

Del 8 de maig al 19 de juny (dimecres) de 17 a 18:30 h
Taller per dones 'Dansa alliberadora'
Per despertar el cos i perdre la por a moure's. Per gaudir del ball i la dansa a través dels més diversos estils i tècniques. Un espai on
divertir-se, alliberar tensions i connectar amb el cos lluny d'aprenentatges exigents. Apropiat per a totes les edats i condicions físiques. A càrrec
d'Uma Maraval, Laura Alcalà, Claudia Daza, Leticia Gil, Laida Azkona, Increpación Danza i Eduard Tamayo. Gratuït per a dones de la
Barceloneta. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta. c/ Conreria 1-9 bxs
Organitza: Centre Cívic Barceloneta
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/barceloneta

Dimecres, 8 de maig a les 18 h
Taller 'Intergrup Feminismes'
Gratuït.
Lloc: Espai Jove Garcilaso. c/ Garcilaso 103 bxs
Organitza: Espai Jove Garcilaso
Més informació: T. 932 562 959 info@espaijovegarcilaso.org

Del 8 al 22 de maig (dimecres) de 18 a 19:30 h
Taller 'Cicle de Dancehall'
Balls urbans. Per aprendre nous moviments corporals, ritmes i coreografies especials. El dancehall és un gènere de música popular de
Jamaica que es va originar al finals dels setanta.
Lloc: Espai d'Adolescents Jovecardí. Trav Corts 94
Organitza: Espai d'Adolescents Jovecardí
Més informació: guia.barcelona.cat/detall/espai-d-adolescents-bacardi_99400257727.html

Del 9 al 23 de maig (dijous) de 19 a 21 h
Taller 'DJ per a dones'
Taller adreçat a dones que vulguin aprendre a reproduir música amb l'objectiu d'entretenir a qui escolta a través de tots els aparells electrònics
reproductors i les seves diverses tècniques, tant en una cabina d'un club o discoteca, com a casa. Impartit per Troya Modet. Preu 16.40 euros.
Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Can Felipa - Poblenou. c/ Pallars 277
Organitza: Centre Cívic Can Felipa - Poblenou
Més informació: www.cccanfelipa.cat

Del 15 al 22 de maig (dimecres) de 10 a 12 h
Taller 'Defensa personal'
Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Casal de Barri La Pau. c/ Pere Vergés 1 1r
Organitza: Casal de Barri La Pau
Més informació: centredebarrilapau@hotmail.com T. 93 278 05 35
ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarri/es/casal/casal-de-barri-la-pau-piramidon

Dijous, 16 de maig de 20 a 21:30 h
Taller 'Tècniques performatives a través del gènere'
En paraules de la tallerista: "Entenc la suspensió de gènere com una interrupció de les formes tradicionals de percepció i explotació del cos.
Compartiré amb els participants eines performatives al voltant del cos, la veu, l'espai i la imatge per a construir un cos amb un gènere en
suspensió. L'objectiu serà doncs habitar tot aquell espectre d'energies que hi ha entremig del codi binari. Amb tot, s'obrirà un espai crític en
vers les corporalitats i els contextos, i facilitaré pràctiques per a construir espais i relacions que imaginem com a futures. Treballarem amb
energies vinculades a la sexualitat, a través del moviment interior (òrgans i respiració) i el vincle que es produeix amb l'exterior." No és
necessària experiència prèvia en Arts Escèniques. Taller obert per a persones que sentin curiositat per les teories i estètiques Queer,
independentment dels seus gèneres, sexualitats i sexes. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Casal de Joves Les Corts. c/ Dolors Masferrer i Bosch 33-35
Organitza: Casal de Joves Les Corts
Més informació: T. 932 916 499 cjlescorts@gmail.com www.joveslescorts.info

Del 16 de maig al 20 de juny (dijous) de 18 a 20 h
Taller 'Salut i gènere'
Dins l'"Escola de salut per a tothom". 16 de maig: Identitat sexual. Carme Valls Llobet, metgessa endocrina. 23 de maig: Medicalització de la
vida sexual i reproductiva. Margarita López Carrillo, documentalista de salut. 30 de maig: Els processos naturals: la menstruació. Núria Beitia,
psicòloga. 6 de juny: Embaràs, part i postpart. Montse Catalan, metgessa. 13 de juny: Els processos naturals: menopausa i l'envelliment
saludable. Esperanza Aguilà, infermera. 20 de juny: Drets sexuals i reproductius i violència. Aurora Rovira, metgessa AP. Professionals del
Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS). Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Espai Social de Salut Comunitària La Guineueta. Pg Valldaura 135
Organitza: Espai Social de Salut Comunitària La Guineueta
Més informació: comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat T. 675 213 996

Dissabte, 18 de maig d'11 a 13 h
Taller 'Defensa personal per a dones'
Impartit per: Krav Maga. Hi haurà servei de cures per a infants. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Parc Sandaru. c/ Buenaventura Muñoz 21
Organitza: Centre Cívic Parc Sandaru
Més informació: www.ccparcsandaru.cat

Dilluns, 20 de maig de 19 a 20:30 h
Taller 'Feminisme per a homes'
Tallers de la Cooperativa A Granel. El feminisme és imprescindible per a la transformació social. Partint de la premissa que "el futur serà
feminista o no serà", aquest taller promou la reflexió sobre la societat actual, i les diferències de rols establertes, incidint en els masclismes que
ens afceten, des dels micromasclismes fins a les formes més virulentes i visibles. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Casal d'Entitats Mas Guinardó. Plaça Salvador Riera 2
Organitza: Casal d'Entitats Mas Guinardó
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarrihg/cemasguinardo

Fins el 22 de maig (dos dimecres al mes) a les 18 h
Parlem clar
Per conèixer gent i compartir inquietuds gaudint de diferents activitats. Per parlar amb un grup d'iguals sobre diversitat sexual. De 15 a 20
anys, aproximadament. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Espai Jove Garcilaso. c/ Garcilaso 103
Organitza: Espai Jove Garcilaso
Més informació: espaijovegarcilaso.org garcilaso_aquitescoltem@bcn.cat T. 652798816

Dimecres, 22 de maig a les 18 h
Taller 'Intergrup Feminismes'
Gratuït.
Lloc: Espai Jove Garcilaso. c/ Garcilaso 103 bxs
Organitza: Espai Jove Garcilaso
Més informació: T. 932 562 959 info@espaijovegarcilaso.org

Dijous, 23 de maig a les 18:30 h
Taller 'Potències i reptes de l'economia solidària per al feminisme'
Per descobrir els conceptes clau de l'Economia Feminista amb la descoberta mitjançant una dinàmica participativa i vivencial. Es descobriran
projectes cooperatius i solidaris en l'àmbit de la gestió del poder, el flux de la informació, la coresponsabilitat amb les cures i la distribució
equitativa del temps i els treballs. Amb Elba Mansilla, de Coopolis. Amb el suport de Sarrià-Sant Gervasi Coopera. Gratuït. Cal inscripció
prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Casa Orlandai. c/ Jaume Piquet 23 bxs
Organitza: Centre Cívic Casa Orlandai
Més informació: casaorlandai.cat barcelona.cat/cccasaorlandai

Del 23 de maig a l'11 de juny de 17:30 a 19:30 h
Taller de 'defensa personal per a joves'
Taller gratuït on els i les joves d'entre 14 i 20 anys aprendran eines per prevenir, evitar i enfrontar una possible agressió violenta. Cal inscripció
prèvia. Places limitades.
Lloc: Casal d'Entitats Mas Guinardó. Plaça Salvador Riera 2
Organitza: Casal d'Entitats Mas Guinardó
Més informació: www.casalsdebarrihg.cat/cemasguinardo/ cemasguinardo@qsl.cat

Del 27 de maig al 3 de juny (dilluns) de 10 a 11 h
Taller 'A la Marina ens cuidem'
Dins el cicle "donem suport". Espai de relaxació per aprendre tècniques i millorar el benestar emocional i físic. A càrrec de la Silvia Moñiz.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic La Cadena. c/ Mare de Déu de Port 397
Organitza: Centre Cívic La Cadena
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lacadena

Del 30 de maig al 6 de juny (dijous) de 17:30 a 19 h
Taller 'Defensa personal mixte'
Per aprendre a defensar-se i a guanyar seguretat, tant física com emocional, mitjançant tècniques de defensa personal. Per a joves de 12 a 20
anys. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Sant Martí. c/ Selva de Mar 215 bxs
Organitza: Centre Cívic Sant Martí
Més informació: barcelona.cat/ccsantmarti T. 660 632 359

Del 30 de maig al 6 de juny (dijous) de 17:30 a 19 h
Taller 'Autodefensa per a joves'
Per a joves de 15 a 20 anys. Impartit per Karin Konkle (autodefensa.net). Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Sant Martí. c/ Selva de Mar 215 bxs
Organitza: Centre Cívic Sant Martí i ATE
Més informació: barcelona.cat/ccsantmarti

Dilluns, 3 de juny a les 18 h
Taller 'Sex game'
Gratuït.
Lloc: Espai Jove Garcilaso. c/ Garcilaso 103 bxs
Organitza: Espai Jove Garcilaso
Més informació: T. 93 256 29 59 info@espaijovegarcilaso.org

Dimecres, 5 de juny a les 18 h
Taller 'Intergrup Feminismes'
Gratuït.
Lloc: Espai Jove Garcilaso. c/ Garcilaso 103 bxs
Organitza: Espai Jove Garcilaso
Més informació: T. 932 562 959 info@espaijovegarcilaso.org info@espaijovegarcilaso.org

Dilluns, 17 de juny de 18 a 20 h
Taller 'Posa't a la seva pell. Recordant la pròpia adolescència'
A càrrec de les professionals del Centre per a Famílies amb Adolescents. Taller participatiu i lúdic on es realitzarà un viatge a través dels
sentits per connectar amb el propi jo adolescent. Es realitzarà un petit vídeo-fòrum per tal de debatre i buscar eines per comprendre i
acompanyar millor els fills/es adolescents. Gratuït. Adreçat a pares, mares i/o tutors i tutores d'adolescents.
Lloc: Centre per a Families amb Adolescents. c/ Sant Antoni Maria Claret 64-78
Organitza: Centre per a Families amb Adolescents
Més informació: saif@bcn.cat T. 932 563 560 www.barcelona.cat/familia
inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/464729?lang=ca

Dimecres, 19 de juny a les 18 h
Taller 'Intergrup Feminismes'
Gratuït.
Lloc: Espai Jove Garcilaso. c/ Garcilaso 103 bxs
Organitza: Espai Jove Garcilaso
Més informació: T. 932 562 959 info@espaijovegarcilaso.org

Dijous, 4 de juliol de 19 a 20:30 h
Taller 'Dones, plaer i vi'
Dins la "Setmana de l'eròtica". A càrrec de Marta Villar Salgueiro, psicòloga i sexòloga feminista. Taller dirigit a dones, lesbianes i transsexuals
on es reflexionarà sobre el propi cos, el plaer i com cultivar-lo degustant una copa de vi. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Can Deu. Plaça Concòrdia 13 bxs
Organitza: Centre Cívic Can Deu
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu

Del 4 al 20 d'octubre de 9:30 a 11:30 h
Taller 'Risoteràpia'
Adreçat a gent gran. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Casal Gent Gran Verneda Alta. c/ Binèfar 16-20
Organitza: Casal Gent Gran Verneda Alta
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/casalsgentgransantmarti/casalvernedaalta

Del 25 al 29 d'octubre de 9:30 a 14:30 h
Taller 'Avancem cap a la Igualtat de Gènere: aplicacions pràctiques a l'àmbit laboral'
El taller pretén donar les eines necessàries per ajudar a incorporar la perspectiva de gènere en l'activitat laboral diària. Mitjançant el
coneixement i anàlisi d'experiències reals contra la discriminació de gènere els i les participants s'acostaran als conceptes clau sobre igualtat,
discriminació i gènere, per posar-lo en pràctica en l'activitat laboral. Activitat promoguda per la Direcció Operativa d'Innovació Socioeconòmica i
impartida per Ruth Flotats, consultora i formadora en l'àmbit d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones a les empreses. Gratuït. Cal
inscripció.
Lloc: Oficina d'Atenció a les Empreses *Edifici MediaTIC. c/ Roc Boronat 117
Organitza: Ajuntament de Barcelona. Barcelona Activa
Més informació: empresa.barcelonactiva.cat/empresa/cat/edit.do?codiIdioma=1%id=781422%id_activitat_mestre=781422

Tornar al menú

PREMIS I CONVOCATÒRIES

Fins el 10 de maig
1a Convocatòria d'innovació social.
Convocatòria d'Innovació Social amb l'objectiu principal d'impulsar projectes que millorin la vida i les oportunitats de moltes persones.
Solucions innovadores davant els desafiaments del desenvolupament sostenible.
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. Comandant Benitez 6
Organitza: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart

Tornar al menú

ALTRES ESDEVENIMENTS D'INTERÈS

Campanya de sensibilització sobre Drets Sexuals i Reproductius
'Tira pel(s) dret(s)'
Organitza: L’Associació Drets Sexuals i Reproductius
Més informació: lassociacio.org/campanyatirapelsdrets/

Dissabte, 4 de maig a les 8 h
Bicicletada solidària pel Càncer de Mama
Dins 3a Jornada Participativa "Entre Nosaltres" sobre Qualitat de Vida i Càncer de Mama. Gratuït. Cal fer inscripció prèvia.
Lloc: Sortida: Parc de la Barceloneta. Arribada: Recinte Modernista de Sant Pau.
Organitza: Hospital de Sant Pau
Més informació: www.santpau.cat www.santpau.cat/web/public/inscripcio3

Dissabte, 4 de maig a les 10 h
Itinerari 'Tres escriiptores i Barcelona: Roig, Rodoreda i Laforet'
Dins "L'Aventura de Conèixer - Itineraris per Barcelona". A càrrec de Conèixer Bcn. La mirada femenina d'aquestes tres dones que en
moments diferents de la nostra història han triat Barcelona com a font d'inspiració per als seus relats. Ruta per conèixer una mica més com
expliquen la ciutat aquestes escriptores. Preu 9 euros. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Inici: davant de l'entrada de la Pedrera del passeig de Gràcia. Final: La Rambla, mercat de la Boqueria.
Organitza: Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix
Més informació: b.barcelona.ps@diba.cat

Dissabte, 4 de maig a les 8 h (sortida a les 8:30 h)
Caminada. 3a Jornada Participativa 'Entre Nosaltres' pel càncer de mama
Dins la "Festa Major de Sagrada Família". Caminada solidària i activitats de sensibilització sobre càncer de mama i qualitat de vida. Gratuït.
Lloc: Sortida: avinguda Gaudí amb Provença. Arribada: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (recinte modernista).
Organitza: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Més informació: lameva.barcelona.cat/eixample

Dilluns, 6 de maig a les 19 h
Lliurament de la Medalla de la Dona 2019
La guardonada d'aquest any és la periodista Montserrat Puig i Mollet qui ha treballat durant molts anys al Districte de Sarrià-Sant Gervasi en
l'àmbit radiofònic. L'avala la seva trajectòria feminista, compromesa sempre amb els drets de les dones des de la professió, i ha contribuït, amb
diversos escrits i publicacions, a difondre la mirada de gènere. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània. c/ Saragossa 29
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania

Divendres, 10 de maig a les 18 h
Recorregut poètic 'Les dones de la Barceloneta'
Per reivindicar la memòria col·lectiva de les dones que han donat la seva saviesa i valentia per crear i evolucionar dins dels paràmetres
coercitius de la nostra societat. Performance poètica "Negrura" de Micaela Mahi. Hi col·laboren les poetes Teresa Verges, Olza, Carmen
Benavent i Esther Cohen entre d'altres. Activitat programada en el marc de la Setmana de la Poesia de Barcelona i de l'exposició "Barceloneta"
Lloc: Centre Cívic Barceloneta. c/ Conreria 1-9 bxs
Organitza: Sent i crea Projectes. Col·labora Centre Cívic Barceloneta
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/barceloneta

Dissabte, 11 de maig a les 10 h
Itinerari 'Els moviments obrers i la Guerra Civil al Poble-sec'
Dins "L'Aventura de Conèixer - Itineraris per Barcelona". A càrrec de Nick Lloyd. Cal portar mòbil o càmera de fotos. Preu 9 euros. Cal
inscripció prèvia.
Lloc: Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix. c/ Blai 34
Organitza: Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix
Més informació: b.barcelona.ps@diba.cat
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Fins el 31 de desembre de 19:30 a 20:30 h
Projecte Comunitari 'Espai de Trobada: Cercle de dones'
Els projectes comunitaris tenen la finalitat de reunir persones amb les mateixes aficions perquè constitueixin grups de trobada i com-parteixin
coneixements i inquietuds. Espai de trobada on dones de totes les edats i condicions culturals poden parlar i reflexionar lliurement sobre
qualsevol tema que surti a debat des d'una perspectiva de gènere.
Lloc: Casal de Barri Can Portabella. c/ Virgili 18 bxs
Organitza: Casal de Barri Can Portabella
Més informació: T. 935 970 194 canportabella@santandreusud.com

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.

