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21a MOSTRA INTERNACIONAL

Actualitat

DE FILMS DE DONES

ANY JOANA RASPALL

La Mostra Internacional de Films de Dones
de Barcelona, després dels seus vint anys
d’activitat, segueix apostant per la promoció
i difusió del treball de les cineastes en
particular i de la cultura de les dones en
general.
En la seva 21a edició es presenten una sèrie
de novetats: la programació s’estendrà al
Al llarg d'aquest 2013 es commemora l'Any

llarg de l’any a través de programes i seus

Joana Raspall amb motiu del centenari de

diferents,

l'escriptora i poetessa Santfeliuenca. Hi ha

col·laboratiu

previstes una llarga llista d'activitats, moltes

institucions;

de les quals, amb el suport de l'Institut

monogràfics;

Català

creatius i s’inaugurarà un espai on-line.

de

les

Dones,

traspassaran

les

fronteres de Sant Feliu de Llobregat. Hi
haurà exposicions, recitals, jornades, teatre,
simposis de poesia, etc.
Us

convidem

a

descobrir

al

web

http://www.joanaraspall.cat/ la biografia i
obres

literàries d'aquesta autora del Baix

Llobregat.
Per iniciar-vos us convidem a veure al web
l’audiovisual, 100 anys de Joana Raspall, on
s'hi desenvolupa d’una manera cronològica
els principals esdeveniments vitals i literaris
d'aquesta escriptora.

com

a

amb

fruit
d’altres

s’obriran
es

d’un

duran

entitats

nous
a

treball

terme

o

espais
tallers

Durant el mes d'abril recuperen part de la
filmografia de quatre cineastes implicades
en la realitat social política, econòmica i
social contemporània. L'agenda prevista és:
4 d'abril: Margarita y el lobo (1969). Dir.
Cecilia Bartolomé.
8 d'abril: Gary Cooper que estás en los
cielos (1980). Dir. Pilar Miró.
11 d'abril: El domini dels sentits (1996). Dir.
Judith Colell, Isabel Gardela, Teresa Pelegrí,
Núria Olivé-Bellés i Maria Ripoll.
15 d'abril: Yoyes (200) Dir. Helena Taberna.
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CURS:

RECURS:
Xarxa social Delicious

Lideratge femení per a la
pràctica política

del.icio.us és una xarxa social que ens
ofereix la possibilitat d'arxivar totes les
nostres webs favorites.

Aquest sistema

d'arxiu té com objectiu principal

poder

compartir aquestes adreces a la xarxa.
Els espais de poder, tradicionalment, han
estat ocupats per homes. I, en aquest

És una oferta del centre de documentació de

sentit, les dones que assumeixen càrrecs

l'Institut Català de les Dones que que creat

de decisió s’han d’afrontar a les barreres

mitjançant

culturals i a la difícil tasca de canviar els

materials, llibres i documents que podem

models de conducta marcats per aquesta

accedir a través de diferents webs d'internet

identitat

i

professional

assumir

el

masculina.

lideratge,

Per

que

aquesta

són

xarxa

veritables

un

recull

de

troballes.

resulta

imprescindible prendre consciència de la

Molt simple i pràctic. Us convidem a revisar

supeditació als estereotips de gènere.

els materials al link de delicious del Institut

Aquest curs ofereix un coaching amb el

Català de les Dones.

qual

s’incideix

personals

i

en

aquells

professionals

per

elements
tal

de

consolidar nous lideratges femenins.
El dia 29 d’abril i 6 de maig , de 10 a
14h, a l'Auditori de l’Institut Català de
les Dones.
El curs l'organitzen l'Institut Català de les
Dones i la Diputació de Barcelona. Trobareu
més informació al següent link

i per a

realitzar inscripcions.
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VIQUIPROJECTE:

Concurs

Biblioteques/Bibliotecàries

VÍDEO DEL MINUT 2013:
La meva generació

La professió de bibliotecària a Catalunya
va néixer femenina. També va ser pionera
en el fet d'obrir noves oportunitats de
treball

qualificat

per

a

la

dona.

La

Viquipedia vol retre homenatge a aquelles
bibliotecàries pioneres, a totes aquelles
dones que van iniciar aquesta professió:

El VÍDEO DEL MINUT és una invitació a totes
les dones per tal que s’expressin i visibilitzin
el seu punt de vista utilitzant el registre
audiovisual.
EL

VÍDEO

DEL

MINUT

té

els

següents

objectius:

creant articles amb les seves biografies a

• facilitar l'emergència i visibilitat de la mirada

Viquipèdia.

femenina

Aquest

projecte

s'engloba

dins

de

la

col·laboració que s'està duent a terme

• reunir cada any una àmplia varietat de
produccions i punts de vista.

entre les Biblioteques de Catalunya i

• crear un arxiu que reuneixi la visió de les

Amical Viquipèdia. També forma part del

dones sobre diversos aspectes i experiències

projecte: WikiWomen's History Month, un

sobre les realitats contemporànies.

programa coordinat a nivell internacional
d'esdeveniments
centrats en

wiki

arreu

del

món

millorar la presència de la

Podeu fer arribar els vostres vídeos fins al
3 de maig de 2013.

dona a la coneguda enciclopèdia en línia.
Podeu lliurar-ho en qualsevol de les seus de
TRAMA (Coordinadora Estatal de Mostres i
Festivals

de

cinema,

vídeo

i

multimèdia

realitzat per dones ) o a través d'Internet des
de la web movibeta.com
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Recomanacions

Música

per Sant Jordi

de

cámara

(2013). Rosa Regàs. ed.
Seix

i

Barral.

Premi

Les mosques

Biblioteca Breu 2013.

de tardor

La història de l'amor de

(2011). Irène

dos

Nemirovsky .

cinquanta que pertanyen

joves

als

anys

Ed. La Magrana

a mons no només diferents, sinó contraris. I

Quan la família

és, també, la història del retrobament entre

Karin ha de fugir

els dos amants, a la tardor de 1984.

a

a

Una novel·la evocadora i reflexiva a un

conseqüència de

temps, on els sentiments s'entrecreuen amb

la Revolució Russa, la seva vella i fidel

les circumstàncies socials, i la vida mateixa

minyona els segueix per iniciar una nova

respira amb una autenticitat extraordinària

vida a l'exili. Les mosques de tardor,

Una novel·la d'ambientació barcelonina.

París

escrita l'any 1931, és probablement la
novel·la

més

personal

de

la

gran

escriptora ucraïnesa Irène Némirovsky. Hi
descriu
remeten

escenaris
al

drama

i

sentiments
de

l'exili

que
i

del

El paper de la dona als anys 50, la transició,
què va ocórrer realment en els despatxos
dels

qui

van

portar

endavant

democràtic.

desarrelament que tan present va ser a
l'Europa de la primera meitat del segle
XX.

Més informació
http://www.corberadellobregat.org/dona.asp
BLOG FES XARXA: http://fesxarxaperlaigualtat.blogspot.com/
Escriu-nos a: igualtatgenere@corberadellobregat.cat
C/ Sant Antoni, s/n (mòduls) Telèfon: 935 175 878
Escolta'ns els diumenges de 10 a 12h al 107 FM de Ràdio Corbera

Elaborat per:

Col·laboren:
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