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 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
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 Arts escèniques

 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

 Dijous, 16 de maig   a les 18:30 h
Projecció pel·lícula 'Clara Campoamor, la mujer olvidada'
La pel·lícula, de la directora de cinema Laura Mañá, basada en la novel·la "La mujer olvidada" d'Isaías Lafuente, parla sobre la vida i la
militància de Clara Campoamor. El film desgrana amb detall els diferents entrebancs amb què, la parlamentària, va haver d'enfrontar-se per
aconseguir el vot femení. Es comptarà amb la presència de la directora del film. Dins del cicle de Cinema "Dones del Món" i dins del Projecte
de memòria històrica de les Corts República i Feminismes. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. Comandant Benitez 6
Organitza: Taula de Dones de les Corts
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart

 Dijous, 16 de maig   a les 19:30 h
Reestrena del documental 'Evas y adanes. Maternitat actual sense additius'
Direcció de Carla Bossi Viqueira i realització de Raquel Quesada. Triem ser mares i pares? L'instint maternal és un fenomen biològic, un mite o
un mandat social? Un documental carregat d'experiències sinceres sobre el paper de les mares i els pares, les eleccions, les frustracions i les
expectatives de tenir o no descendència. Gravat en el marc de l'exposició "Sensefils" (2017) amb veïnes i veïns del barri de La Barceloneta;
dones i homes de menys de 20 anys i majors de 50. Activitat programada en el marc de l'exposició "Barceloneta". Gratuït. Aforament limitat.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta. c/ Conreria 1-9 bxs
Organitza: Centre Cívic Barceloneta
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/barceloneta

 Divendres, 17 de maig   a les 19 h
Espectacle 'Consciències a la plaça: Arremanguem-nos a fer ciència sobre gènere i espai públic'
Dins del "Calidoscopi cultural 2019". Explicació de la recerca i presentació dels resultats de l'acció teatral i de recerca col·lectiva efímera sobre
espai públic i gènere feta a la Plaça Orfila el dia anterior. S'analitzarà conjuntament amb el públic, fent-lo partícip del procés de recerca.
T'arremangues amb nosaltres? A càrrec d'Open Systems (UB), Nus Cooperativa, Grup feminista d'Elisava i Districte de Sant Andreu. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural. c/ Felip II 222
Organitza: Centre Cívic Can Clariana Cultural
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/canclarianacultural T. 937 637 299

 Divendres, 17 de maig   de 20 a 24 h
Festival per la Igualtat LGTBI
Amb motiu del Dia Internacional Contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. Dia festiu dedicat a reivindicar els drets del col.lectiu LGTBI.
Xerrades, música i una perfomance ("Simphony of the Seas"). "Simphony of the Seas" és una figuració que sorgeix de l'interès per una
transformació real i viva i el desig d'obrir un espai dins del cos i enganyar la mirada de l'espectador. Gratuït. Aforament limitat.
Lloc: Casal de Joves Les Corts. c/ Dolors Masferrer i Bosch 33-35
Organitza: Casal de Joves Les Corts
Més informació: joveslescorts.info/
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 Divendres 17 i diumenge 19 de maig   divendres a les 17 h i diumenge a les 18:15 h
Projecció 'Cachada'
Dins "Docs Barcelona". Directora Marlén Viñayo. Col·loqui amb la directora després de la projecció. Argument: cinc venedores ambulants d'El
Salvador exposen les seves vides en un taller de teatre i reviuen els traumes de la violència masclista amb una generositat encoratjadora. Als
assajos s'adonen que han educat els seus fills sense pair el dolor del passat. El cicle de violència és pervers, però la força del teatre és més
poderosa. Després de formar una petita companyia, accepten el repte de fer una obra interpretant-se a si mateixes per explicar les seves
històries i experiències vitals. Al cap d'un temps, el grup "La Cachada Teatro" va sorprendre la cineasta Marlén Viñayo, que, meravellada per la
valentia d'aquestes dones per afrontar el seu passat i secrets més profunds, va decidir enregistrar com les arts escèniques han canviat les
seves vides. Preu 7 euros.
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. c/ Montalegre 5
Organitza: Docs Barcelona
Més informació: www.docsbarcelona.com/doc/cachada/

 Divendres 17 i diumenge 19 de maig   divendres a les 20 h i diumenge a les 16 h
Projecció 'Me llamo Violeta'
Dins "Docs Barcelona". Directors David Fernández de Castro i Marc Parramon. Argument: Als sis anys, l'Ignacio va dir als seus pares: "Sóc
una nena, em dic Violeta". A través de la història de la Violeta, dels seus pares (les estrelles de cinema adult, Nacho Vidal i Franceska Jaimes)
i d'altres famílies i joves transgènere, coneixem la complexitat del procés que afronten i els desafiaments que es troben pel camí. Després del
xoc inicial, els pares de la Violeta decideixen acompanyar-la en el llarg i difícil camí que la portarà, algun dia, a convertir-se en dona. Violeta,
com molts altres nens i nenes transgènere, es topa amb molts desafiaments mèdics i legals. Encara que la percepció social de les persones
transgènere a Espanya ha avança poc a poc cap a una visió més oberta i tolerant, sovint, el procés està lluny de ser fàcil. Un documental que
ens ensenya que la diversitat, com diu Nacho Vidal, alimenta el món. Preu 7 euros.
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. c/ Montalegre 5
Organitza: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Més informació: www.docsbarcelona.com/doc/me-llamo-violeta/

 Dissabte, 18 de maig   a les 18 h
Espectacle 'Diawar, yo soy mia?'
Dins la "Festa Major de Nou Barris". A càrrec dels alumnes del centre Bemen 3. Espectacle sobre l'evolució del concepte dona. Gratuït. Cal
inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. c/ Santa Fe 2-LB bxs
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta
Més informació: lameva.barcelona.cat/noubarris

 Dissabte, 18 de maig   a les 19 h
Espectacle '¡Mira qué señora más rara, mamá!'
Dins "L'Aventura de llegir - Els viatges de la paraula". Stand-up poetry amb bases sonores i performance queer, basada en els llibres Poesía
para niñas bien (Tits in my bowl) i Este torcido amor (la ternura de los ahogados), de Txus García. Paraula i nuesa absoluta amb tendresa,
lucidesa i mala llet. L'espectacle tindrà traducció simultània en llenguatge per a persones sordes. Gratuït.
Lloc: Biblioteca Nou Barris. Plaça Major de Nou Barris 2
Organitza: Biblioteca Nou Barris
Més informació: classicahg.cat

 Dissabte 18 i dijous 23 de maig   dissabte a les 20 h i dijous a les 19:15 h
Projecció 'I had a dream'
Dins "Docs Barcelona". Directora Claudia Tosi. Argument: Manuela, diputada al Parlament, i Daniela, activista, han dedicat els darrers deu
anys de la seva vida a defensar causes socials, la lluita feminista i qüestionar la política al seu país, on el sistema democràtic és cada cop més
feble. Les dues tenien un mateix somni: transformar Itàlia de dalt a baix. La mort de la política i l'augment del populisme a Itàlia en els últims
anys són un canvi evident que haurien desitjat no haver viscut mai. Gràcies a la seva amistat i a la passió per la política, les dues dones han fet
de la seva vida quotidiana, una acció política. El seu peculiar humor i la seva espontaneïtat, ens transmeten la seva il·lusió i esperança en un
canvi que pugui revertir els temps foscos que travessa Itàlia. Consulteu preus al web.
Lloc: Aribau Multicines. c/ Aribau 5
Organitza: Docs Barcelona
Més informació: www.docsbarcelona.com/doc/i-had-a-dream/

 Diumenge, 19 de maig   a les 11 h
Espectacle de bollywood amb mares i nadons
Dins la "Festa Major de Nou Barris". A càrrec de Kangeroo Bollywood. Gratuït.
Lloc: Plaça Joaquim Serra (al costat de la plaça Major de Nou Barris).
Organitza: Festa Major de Nou Barris
Més informació: lameva.barcelona.cat/noubarris
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 Diumenge 19 i dissabte 25 de maig   diumenge a les 21 h i dissabte a les 19:15 h
Projecció 'What Walaa Wants'
Dins "Docs Barcelona". Directora Christy Garland. Argument: La Walaa, una noia adolescent criada en un camp de refugiats, decideix
convertir-se en una de les poques dones policies de les forces de seguretat palestines. La resignació no forma part del seu vocabulari, però no
és fàcil per a una noia trencar totes les regles. La història de la Walaa està marcada per l'instint de supervivència, la superació de molts
obstacles i l'aprenentatge. Un íntim retrat que ens apropa a la vida de d'una noia des dels 15 fins als 21 anys que, disposada a arribar fins el
final, és prou valenta per qüestionar allò establert i qüestionar les estructures del seu entorn i del món en general.
Lloc: Aribau Multicines. c/ Aribau 5
Organitza: Docs Barcelona
Més informació: www.docsbarcelona.com/doc/what-walaa-wants/

 Dijous, 23 de maig   a les 18 h
Projecció del film 'La chica danesa'
Dins del cicle "Dona't més", centrat en temes de gènere i socials amb un col·loqui posterior. El pintor Einar Wegener descobreix que se sent
dona i, amb el suport i ajuda de la seva esposa, es converteix en un dels primers casos en la història a sotmetre's a una cirurgia de canvi de
sexe. 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

 Dijous 23 i divendres 24 de maig   dijous a les 17 h i divendres a les 19:45 h
Projecció 'In Search'
Dins "Docs Barcelona". Directora Beryl Magoko. Argument: Als 10 anys, la directora Beryl Magoko va patir la Mutilació Genital Femenina
(MGF). Ara, sap que la cirurgia reconstructiva és una possibilitat, però no està segura si l'ajudarà a sentir-se millor. Conversant amb altres
víctimes i revisant el seu passat, intentarà comprendre què és el que va passar. Recordant la seva infantesa en un poble rural de Kènia, de
petita, Beryl Magoko pensava que era un simple ritual de passatge de la vida adulta i d'acceptació dins de la seva comunitat, però ningú la va
advertir del patiment, físic i emocional, ni de la humiliació que això suposaria en el futur. In Search explora els dilemes emocionals de la pròpia
directora i d'altres dones que han passat per la mateixa experiència. Preu, consulteu web.
Lloc: Aribau Multicines. c/ Aribau 5
Organitza: Docs Barcelona
Més informació: www.docsbarcelona.com/doc/in-search/

 Divendres, 24 de maig   a les 18 h
Cine fòrum 'Maria Magdalena'
Projecció de la pel·lícula de Garth Davis. Amadrinada per Núria Beitia Hernández. Entrada lliure.
Lloc: Edifici històric de la UB (Sala Ramon i Cajal). Gran Via de les Corts Catalanes 585
Organitza: Duoda UB
Més informació: www.ub.edu/duoda/?lang=ca

 Fins el 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/

 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
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 Del 30 de maig al 12 de juliol   Consulteu el web
Cicle 'Cinema fora de lloc'
Dins la "27a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona". Dijous 31 de maig, 21:45 h, Plaça de la Virreina, 'Improvisaciones de una
ardilla', Virginia García del Pino, Espanya, 2017. 28? i 'La ciutat interior', Iso luengo, Jorge Moneo Quintana, Andrea Ballesteros i Beato.
Espanya, 2017. 24?. Diumenge 10 de juny, 21:45 h, Plaça Salvador Seguí, 'Margarita y el lobo', Cecilia Bartolomé, Espanya, 1969. 45?. Dijous
21 de juny, 21:45 h, Plaça de Sant Pere (Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera), Cortos en Femenino 2017 Programa itinerant de
curtmentratges de realitzadores de l´Estat espanyol elaborat per TRAMA, Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia
realizado por mujeres. 'Sé lo que quieras', Marisa Crespo (10?) Espanya. 'Centrifugado', Mireia Noguera (10?) Espanya. 'The Neverending
Wall', Silvia Carpizo De Diego (12?) Espanya. 'Indios y Vaqueros', Emilia Ruíz, (4?) Espanya. 'Marta', Lucía Forner Segarra (16?) , Espanya.
'Conservas', Mireia Pozo (15?) Espanya. Dijous 12 de juliol, 21:45 h, Plaça de Sant Pere. 'Binaria', Carolina Rimini i Gustavo Galuppo,
Argentina, 2016. 58?.
Lloc: Diversos indrets (consulteu el web).
Organitza: Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona
Més informació: www.mostrafilmsdones.cat/fora-de-lloc/

 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/

Tornar al menú

 Exposicions  

 Fins el 15 de maig   de 16:30 a 20:30 h
Exposició 'Dones i mirades'
Autora: Helena Morillas. Conjunt d'il·lustracions que mostra les diferents mirades de l'artista pel que fa al concepte de dona.
Lloc: Punt InfoJOVE Les Corts. c/ Dolors Masferrer i Bosch 33-35
Organitza: Punt InfoJOVE Les Corts
Més informació: www.joveslescorts.info

 Fins el 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 16 al 29 de maig   de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Exposició 'Dones que van canviar el món'
Mostra dels treballs realitzats per l'alumnat de l'Escola Ramon Llull sobre dones destacables a diferents àmbits: ciència, art i literatura, entre
d'altres. A càrrec de l'Escola Ramon Llull.
Lloc: Centre Cívic La Sagrera La Barraca. c/ Martí Molins 29
Organitza: Escola Ramon Llull i Centre Cívic La Sagrera La Barraca
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera

 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/
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 Del 20 al 31 de maig   de 16:30 a 20:30 h
Exposició 'LGTBI'
Exposició informativa sobre tot allò que envolta el col·lectiu LGTBI.
Lloc: Punt InfoJOVE Les Corts. c/ Dolors Masferrer i Bosch 33-35
Organitza: Punt InfoJOVE Les Corts
Més informació: guia.barcelona.cat/es/detall/punt-infojove-les-corts_99400271551.html

 Fins el 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

 Fins el 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 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

 Dijous, 16 de maig   a les 19 h
Presentació del llibre 'Intrusas. 20 entrevistas a mujeres escritoras'
D'Isabelle Touton. Presentació a càrrec de Mª Àngels Cabré, Najat el Hachmi i l'autora, Isabelle Touton. Gratuït (fins completar aforament).
Lloc: Llibreria La Central del Raval. c/ Elisabets 6
Organitza: Llibreria La Central del Raval
Més informació: www.lacentral.com/agenda/barcelona/evento/intrusas-20-entrevistas-a-mujeres-escritoras-de-isabelle-touton-161175

 Dimecres, 29 de maig   a les 19 h
Presentació del llibre 'En el ensueño del caleidoscopio. Teresa Wilms Montt y Nahui Olin'
D'Araceli Toledo Olivar. Conversa entre l'autora i Alma Reza. Gratuït (fins completar aforament).
Lloc: Associació Cultural la BiblioMusiCineteca. c/ Vila i Vilà 76 bxs
Organitza: Associació Cultural la BiblioMusiCineteca
Més informació: www.bibliomusicineteca.com/ca/

Tornar al menú

 

 JORNADES I ALTRES CONFERÈNCIES
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 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

 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

 Dimecres, 15 de maig   a les 18 h
Parlem clar
Trobada per conèixer gent i compartir inquietuds gaudint de diferents activitats. Es parlarà sobre diversitat sexual. Per a nois i noies d'entre 15 i
20 anys (aproximadament). Dos dimecres al mes. Consulta dates de realització. 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   de 18 a 20 h
Xerrada 'Salut, adolescència i esport'
Dins del cicle "Hàbits saludables i adolescència". Xerrada a càrrec d'Àlex Vidal, dietista i nutricionista i Marc Gallardo, triatleta professional.
Xerrada per acostar-se a conèixer els aspectes biològics de l'adolescència i quins hàbits saludables són adequats en aquesta etapa.
S'aprofundirà, a més, en com acompanyar fills i filles adolescents per tal què assoleixin aquests hàbits relacionats amb la pràctica de l'esport
trencant mites relacionats amb l'activitat física. Gratuït. Adreçat a pares i 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

 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

 Dijous, 16 de maig   de 16 a 19:30 h
Jornada 'Dones, postguerra i 'Tebeos''
Coordina Alfons López. Hi intervenen, Marina Subirats, Antoni Guiral, Elena Masarah i Pepe Gálvez. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. c/ Santa Llúcia 1 bxs
Organitza: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Més informació: shb@bcn.cat
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 Divendres, 17 de maig   a les 18 h
Jornada contra l'LGTBI-fòbia
Jornada dedicada a visibilitzar el col·lectiu LGTBI per lluitar contra el rebuig i la manca d'informació. Actes diversos com ara exposicions,
actuacions i xerrades, entre d'altres. Gratuït. Aforament limitat.
Lloc: Casal de Joves Les Corts. c/ Dolors Masferrer i Bosch 33-35
Organitza: Casal de Joves Les Corts
Més informació: joveslescorts.info/

 Divendres, 17 de maig   a les 18:30 h
Xerrada: 'Història del Transvestisme a la Barcelona del segle XX'
En commemoració del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia. A càrrec de Sofia Bengotxea de l'Associació Generem (Associació trans* de
Barcelona). Xerrada en la qual, a través de les històries vitals de travestis barcelonins, es parlarà sobre les discriminacions i les lluites
d'homosexuals, lesbianes, transvestits i transsexuals durant el segle XX. Cal inscripció prèvia de forma presencial en el punt d'informació de 10
a 13 h i de 16:30 a 20:30 h o mitjançant un correu electrònic. Gratuït.
Lloc: Casal d'Entitats Mas Guinardó. Plaça Salvador Riera 2
Organitza: Casal d'Entitats Mas Guinardó
Més informació: cemasguinardo@qsl.cat

 Divendres, 17 de maig   a les 19 h
ConsCIÈNCIES a la plaça: com fem ciència sobre gènere a l'espai públic
A càrrec d'OpenSystems (UB), NUS Cooperativa i grup feminista de l'Elisava. S'explicarà la recerca "ConsCIÈNCIES", es presentaran els
resultats i s'analitzaran conjuntament amb el públic, fent-lo partícip del procés de recerca. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural. c/ Felip II 222
Organitza: Consell Municipal del Districte de Sant Andreu i Centre Cívic Can Clariana Cultural
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/canclarianacultural

 Dissabte, 18 de maig   a les 10:30 h
Xerrada 'El teu part, el teu poder'
Dins la setmana mundial per un part respectat. Preu 10 euros. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre de Cultura Popular La Violeta de Gràcia. c/ Maspons 6
Organitza: Dona Llum. Associació Catalana per un Part Respectat
Més informació: www.donallum.org/blog/el-teu-part-el-teu-poder-smpr-2019/

 Dimarts, 21 de maig   a les 19 h
Xerrada 'L'hora violeta: L'autorrepresentació: capturant reflexos, transgredint models i contruint identitats'
Dins "L'Aventura de conèixer - T'interessa". A càrrec de Mercè Carrillo. Convidada: Eva Ruiz, gestora cultural, artista gràfica i investigadora
sobre pràctiques artístiques de creadores. Es reflexionarà sobre com les artistes crearen les dones de bell nou. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Espai Francesca Bonnemaison
Més informació: b.barcelona.fb@diba.cat T. 932 687 360

 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

 Dimecres, 22 de maig   a les 18:30 h
Conferència 'Sexualitat, desig i cultura: De Michael Foucault a Simone de Beauvoir'
La cultura és el substrat identificador d'un col·lectiu; va dilatant els seus continguts i enriquint els seus paradigmes amb el pas del temps. Una
de les seves expressions més significatives és la sexualitat, la qual presenta una doble significació: el factor biològic i el cultural. És el desig un
element catalitzador de la sexualitat per sobre de la cultura? Per Foucault la sexualitat forma part del nostre comportament i de la nostra
llibertat en aquest món; és la nostra pròpia creació i no el descobriment d'una part secreta del nostre desig. En la mateixa línia però diferent,
per Simone de Beauvoir, la sexualitat és una creació cultural manipulada per la societat, on el desig és la interioritat que proclama aquesta
llibertat expressiva. Per Bataille, el desig és la manifestació de l'autèntica animalitat-humana manifestada a través del sexe i reprimida per la
societat. A càrrec de Joan Carles Gómez, doctor i professor en filosofia. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.
Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes 491 bxs
Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs
Més informació: golferichs.org
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 Diumenge, 26 de maig   de 18 h a 20:30 h
Jornada 'Me too. A mi també m'ha passat'
Dins "Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones". Taula rodona amb dones afectades per intervencions mèdiques o malalties i
desateses pel sistema.
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Xarxa de Dones per la Salut
Més informació: guia.barcelona.cat/es/detall/espai-francesca-bonnemaison_99400069663.html

 Dilluns, 27 de maig   a les 18:15 h
Xerrada 'Part vaginal desprès de cesària'
Dins "Activitats de lleure en família" i dins dels "DiVeRdiVeNdReS". Tens una o més cesàries anteriors? Vols parir vaginalment en el futur?
Vols tenir informació sobre aquesta opció i com portar-la a terme amb optimisme i seguretat? Xerrada per resoldre aquests dubtes,
empoderar-se i fer xarxa. A càrrec d'una llevadora de Dona Llum. Els DiVeRdiVeNdReS són activitats en família, obertes i gratuïtes per infants
acompanyats d'una persona adulta, cada divendres de 17.30 a 19 h: ludoteca familiar, Petit Cine Club (Barcelona Districte Cultural),
manualitats, cuina, ciència i calendari festiu. Cal fer inscripció prèvia el mateix dia a partir de les 17 h. Gratuïta. Aforament limitat. Cal inscripció
prèvia.
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània. c/ Saragossa 29
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània i Dona Llum
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania

 Dilluns, 27 de maig   de 19 a 21 h
Xerrada 'Dones refugiades: desigualtats de gènere i conflictes'
Dins del Festival "Enfocats 2019". Xerrada col·loqui per donar a conèixer el context internacional dels conflictes armats i les desigualtats de
gènere així com la situació de les dones refugiades tant a Barcelona com a nivell internacional. Col·loqui amb la participació de Maria Villellas,
investigadora de l'Escola de Cultura de Pau de la UAB i Amira, dona refugiada col·laboradora de CCAR que compartirà l'experiència del seu
desplaçament forçat. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. c/ Regomir 3 bxs
Organitza: Associació pel Refugi Casa Nostra, Casa Vostra
Més informació: www.patillimona.net enfocats.org

 Dimarts, 28 de maig   a les 18:30 h
Xerrada 'L'osteoporosi: prevenció i tractaments'
Dins les activitats del Dia internacional d'acció per la salut de les dones. Dra. Betina Nishishinya Aquino, mèdica Reumatòloga i de l'esport.
Gratuït.
Lloc: Casal de Barri Can Travi de la Vall d'Hebron. Av Cardenal Vidal Barraquer 45
Organitza: Casal de Barri Can Travi de la Vall d'Hebron
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarrihg/cbvallhebron/

 Dimecres, 29 de maig   a les 18 h
Parlem clar
Trobada per conèixer gent i compartir inquietuds gaudint de diferents activitats. Es parlarà sobre diversitat sexual. Per a nois i noies d'entre 15 i
20 anys (aproximadament). Dos dimecres al mes. Consulta dates de realització. 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

 Dijous, 30 de maig   a les 18 h
Xerrada 'Taula rodona dona i esport'
A càrrec del Pla Comunitari del Poble-sec i La BiblioMusiCineteca. Per què moltes noies deixen l'esport quan arriben a l'adolescència? Rep el
mateix suport i reconeixement l'esport femení que el masculí? Espai de debat entre els diferents equips femenins sobre la realitat de les dones
i l'esport en el barri del Poble-sec. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic El Sortidor. Plaça Sortidor 12
Organitza: Comissió de Salut del Pla Comunitari del Poble-sec
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor

 Dijous, 30 de maig   a les 18 h
Xerrada sobre la pel·lícula 'La chica danesa'
Dins del cicle "Dona't més", centrat en temes de gènere i socials amb col·loqui posterior. Arran del visionat de la pel·lícula es treballaran les
identitats de gènere i es parlarà de les persones transsexuals i transgèneres. 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

http://guia.barcelona.cat/es/detall/espai-francesca-bonnemaison_99400069663.html
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania
http://www.patillimona.net
http://enfocats.org
http://ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarrihg/cbvallhebron/
http://espaijovegarcilaso.org
mailto:garcilaso_aquitescoltem@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lacadena


 Divendres, 31 de maig   de 10 a 12 h
Xerrada 'Una aproximació a l'Afrofeminisme'
A què s'anomena Afrofeminisme? Perquè, arribat el moment, les dones negres no s'han apropiat del terme "feminisme"? Quin és el camí del
feminisme negre? Quin és el paper del feminisme hegemònic en aquesta equació? Es va abolir l'esclavitud però arribat el moment, les
feministes blanques van exigir la seva segregació, i les dones negres van començar a tenir clar que havíen de construir el seu propi camí a fi
de construir la igualtat. A càrrec de Basha Changuerra, representant d'Afroféminas. Gratuït. Cal inscripción prèvia.
Lloc: Casal de Barri Espai 210. c/ Padilla 210
Organitza: Casal de Barri Espai 210
Més informació: helia@heliadones.org T. 654 850 527

 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

Tornar al menú

 

 FORMACIÓ

 

 Cursos

 Suport Networking per a dones professionals, directives i emprenedores  
Lidera
Programes i activitats per oferir acompanyament a totes les dones que volen créixer professionalment.
Organitza: Barcelona Activa
Més informació: w28.bcn.cat/lidera/

 Del 14 al 28 de maig (dimarts)   de 10 a 14 h
Curs 'Entorns accessibles, segurs i habitables des de la perspectiva de gènere'
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere Més Baix 7
Organitza: Espai Francesca Bonnemaison
Més informació: efbonnemaison@diba.cat

 Divendres, 31 de maig   de 9:30 a 12:30 h
Cicle de formacions sobre violencia masclista
A càrrec d'Hèlia Dones. Gratuït.
Lloc: Casal de Barri Espai 210. c/ Padilla 210
Organitza: Helia Dones. Associació de Suport de les Dones que Pateixen Violència de Gènere i Associació Xarxa Dos Deu per la Millora del
Barri de la Sagrada Família
Més informació: guia.barcelona.cat/es/detall/casal-de-barri-espai-210_99400192925.html
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 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

Tornar al menú

 Tallers als PIAD

 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 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 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
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 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

Tornar al menú

 Altres tallers

 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

 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
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 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

 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

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

 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
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 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

 Dissabte, 25 de maig   d'11 a 13 h
Taller 'Com explicar contes no sexistes als infants'
Impartit per Yolanda Diaz. Hi haurà servei de cura d'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

 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   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

 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
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 Dilluns, 17 de juny   a les 18 h
Taller per a joves 'Garcine: LGTBI'
Gratuït.
Lloc: Espai Jove Garcilaso. c/ Garcilaso 103 bxs
Organitza: Espai Jove Garcilaso
Més informació: info@espaijovegarcilaso.org www.espaijovegarcilaso.org/ T. 932 562 959

 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

 Dimarts, 25 de juny   a les 18 h
Taller 'Maquillatge Drag'
Dins la "Setmana de visibilització LGTBI". Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Espai Jove Garcilaso. c/ Garcilaso 103 bxs
Organitza: Espai Jove Garcilaso
Més informació: info@espaijovegarcilaso.org www.espaijovegarcilaso.org/ T. 932 562 959

 Fins el 29 de juny (dissabtes)   a les 18:30 h
Taller 'Tertúlia literària'
Lectures feministes. Properes cites: 23 Febrer "Yo voy, tú vas, él va" / "Les formes del verb anar", Jenny Erpenbeck; 30 Març "El món
resplandent" / "El mundo deslumbrante", Siri Hustvedt; 4 Maig "La mort i la primavera" / "La muerte y la primavera", Mercè Rodoreda; 25 Maig
"Verd aigua" / "Verde agua", Marisa Madieri; 29 Juny "Donde nadie te encuentre" / "On ningú et trobi", Alicia Giménez Bartlett. Preu 2 euros per
sessió. Un dissabte al mes. Cal inscripció.
Lloc: Llibreria Pròleg. c/ Sant Pere Més Alt 46
Organitza: Llibreria Pròleg
Més informació: llibreriaproleg@llibreriaproleg.com

 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

Tornar al menú

 

 ALTRES ESDEVENIMENTS D'INTERÈS

 

 Divendres, 17 de maig   de 16 a 20 h
Fira d'entitats LGTBI
Dins la "Festa Major de Nou Barris". Gratuït.
Lloc: Pl. Major de Nou Barris / c. Doctor Pi i Molist.
Organitza: Entitats del Consell Municipal LGTBI
Més informació: lameva.barcelona.cat/noubarris
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 Divendres, 17 de maig   a les 17 h
Biblioteca vivent LGTBI
Dins la "Festa Major de Nou Barris". Gratuït.
Lloc: Pl. Major de Nou Barris / c. Doctor Pi i Molist.
Organitza: Districte de Nou Barris
Més informació: lameva.barcelona.cat/noubarris

 Divendres, 17 de maig   a les 20:15 h
Cercavila LGTBI
Dins la "Festa Major de Nou Barris". Amb accions reivindicatives al carrer. Gratuït.
Lloc: Itinerari: de pl. Major de Nou Barris a pl. Virrei Amat..
Organitza: Districte de Nou Barris
Més informació: lameva.barcelona.cat/noubarris

 Del 17 al 31 de maig  
Aparador temàtic 'Acabem amb la LGTBIfòbia'
Per reflexionar entorn l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia amb motiu del 17 de maig Dia Internacional contra la LTGBIfòbia.
Lloc: Centre d'Informació i Assessorament per a Joves. c/ Sant Oleguer 6-8 bxs
Organitza: Centre d'Informació i Assessorament per a Joves
Més informació: www.ciajbcn.cat/main.asp?opc=1&idi=cat&a=1

 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/

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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