
, -".

,J

AGENDA DONA

Ajuntament �p de Barcelona

Sector de Serveis; Personals
Ce.ntre Municipal d'Informació

I Recursos per a les Dones
(ORO)

FEBRER 1996

Cil_D
Centre Municipal d'Informació
i Recursos per a les Dones

'f
Ajuntament de Barcelona



ÍNDEX
'.

Pàg.

• dj. 8 Les dones i la ciutat de Barcelona 6
• dV.9 ill Concurs de narrativa FredericaMontseny 8
• ds.l O Cap a les Jornades dels 20 anys de feminisme

a Catalunya 3
• ds.lü Vermut de dones 6
• ds.l O Ball i concurs de disfresses 6
• dIn.13 Llenguatge i gènere: qui vulgui parlar que aixequi

la mà 4
• dj .15 X Edició del premi 8 de març Maria Aurèlia Capmany . 8
• dS.24 Les dones ens movem 4
• d1.26 Dones que estimen altres dones 7
• dC.28 És necessari un espai polític d'intervenció del

.

faminicta? 5moviment terrumsta .

• dj .29 Intercanvi cultural amb dones del Marroc 7

2



I JORNADES, CONFERÈNCIES, ... I

• CAPA LES JORNADES DELS 20 ANYSDEFEMINISMEA

CATALUNYA

¢ ASSEMBLEA GENERAL:

Oberta a totes les dones i grups de dones que vulguin participar-hi.
Data: dissabte lOde febrer
Hora: 10 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona

Regomir,3

¢ COMISSIONS DE TREBALL
Dedicades a estructurar el procés organitzatiu de les Jornades,
estan obertes a totes les dones i grups de dones que vulguin
participar-hi.

-7 Comissió Permanent: dimecres, cada quinze dies, a les 19h.

-7 Comissió de difusió: tots els dilluns a les 16 h.

-7 Comissió de xarxa: dimarts, quinzenalment, a les 19 h.

-7 Comissió de finances: sense dia fixe de reunió.
-7 Comissió tècnica: tots els dimecres a les 15 h.

-7 Comissió de subvencions i patrocinadors/es: es reuneixen
regularment, però no tenen un dia fixe per fer-ho.

Aviat s'hauran de crear noves comissions (Organització activitats,
Festa, Logística, Inauguració i cloenda... ). Interessades apunteu
vos a secretaria.

* Per a més informació adreceu-vos a Secretaria de les Jornades.

Ca la Dona. e/Casp, 38, pral. Tel.: 412 35 47
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• LLENGUATGE I GÈNERE: QUI VULGUIPARLAR QUE
AIXEQUILA MÀ
Xerrada-debat a càrrec de Mercè Otero, professora de secundària.

Organitza: Ca la Dona
Data: dimarts 13 de febrer
Hora: 20 h
Lloc: Ca la Dona

e/Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61

• LESDONES ENSMOVEM
Jornada de debat oberta a tothom, en la que es tractaran els

següents temes: Les dones i la ciència, La salut laboral i El treball
a favor de les dones al S indicat.

Organitza: Secretaria de la Dona de la Universitat amb

col.laboraci6 amb la Secretaria de la Dona de la F.E. de CCOO:

Data: dissabte 24 de febrer
Horari:
10h: La transmissiá del saber. Laficciá de la neutralitat de la

ciència. Ponent: Carme Alemany. Sociòloga. Coordinadora del
CEDIS.
12h: La salut laboral. Estudi comparatiu homes/dones realitzat en

un col.lectiu de mestres. Ponent: Maria Morón. Antropòloga
Social. Membre del Comitè de Direcció del Programa "Dona, Salut
i Qualitat de Vida" del CAPS.
16h: Debat internper afiliades t delegades de CCOO: La

problemàtica específica de les dones: la negociació col.lectiva. El
treball de les Secretaries de la Dona.

Lloc: Sala d'actes de CCOO

Via Laietana, 16
Inscripcions a: Federació d'Ensenyament de CCOO. Via Laietana,
16, 4t. 08003 Barcelona, fax: 2684272; Secretariat
Interuniversitari de CCOO. Av. Diagonal, 647.08027 Barcelona,
fax: 4017136.
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• ESNECESSARI UNESPAIPOLITICD'INTERVENCIODEL

MOVIMENTFEMINISTA?
Debat que té l'objectiu d'intentar crear un grup de treball sobre el
tema per a les properes Jornades Catalanes de la Dona.
Convidades: Secretaria de la Dona de CCOO, USTEC,
Departament de la Dona d'UGT, Llobby de dones, Federació de
dones per la Igualtat, Coordinadora Feminista, Llibreria Pròleg,
DUODA, La Illa i altres.

Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 28 de febrer
Hora: 19 h
Lloc: Ca la Dona

e/Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
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IALTRESACTES r
• LES DONES ILA CIUTATDEBARCELONA

Exposició que vol mostrar alguns dels episodis del pas de les

dones per la ciutat de Barcelona, des del temps de les romanes fins

al 1976, any en que van tenir lloc les Primeres Jornades Catalanes

de laDona.

Organitza: Districte d'Horta-Guinardó.

Dates: de 1'1 al28 de febrer .

• dijous 8 de febrer, a les 17 hores, presentació de l'exposició a

càrrec de Isabel Segura, historiadora .

• dijous 22 de febrer, a les 17 hores, taller de treball sobre "Les

dones i la ciutat de Barcelona", a càrrec de Isabel Segura,
historiadora.

Lloc: Centre Cívic El Guinardó
Av. Mare de Deu del Montserrat, 134-136
Tel. 450 39 87

• VERMUTDEDONES
Vermut preparat per el grup de dones marroquines Al Ouafa.
Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte lOde febrer

Hora: 13 h
Lloc: Ca la Dona

clCasp, 38, pral.
Tel. 412 71 61

• BALL I CONCURSDEDISFRESSES

Organitza: Grup de Feministes Lesbianes de Barcelona

Data: dissabte lOde febrer

Hora: 22·h
Preu: 600 pts., 300 pts. per aturades
Lloc: Sala Macao

c/Cros,7
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• DONESQUEESTIMENALTRESDONES
Concurs de fotografia sobre el tema dellesbianisme.

Organitza: Grup Lesbos
Termini d'inscripcions: 26 de febrer

Dotació dels premis: Ir. premi 60.000 pts., 2n. premi 25.000 pts. i

3r. premi 15.000 pts.
Les fotografies presentades al concurs s'exposaran en el Centre

Cívic Pati Llimona, clRegomir, 3.
* Per a més informació adreceu-vos a la Coordinadora Gai

Lesbiana, c/Carolines, 13, tel. 237 08 69

• INTERCANVI CULTURAL AMB DONESDEL MARROC

A càrrec del Grup de treball "Per les Dones Immigrants del
Marroc".

Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 29 de febrer

Hora: de 17 a 19 h
Lloc: Centre de Cultura PopularMontserrat

Edifici parròquia Mare de Deu de Montserrat

Telègraf, 69-71
Tel. 435 15 90
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• III CONCURSDENARRATIVA FREDERICA MONTSENY

El tema de les obres que es presentin a aquest concurs hauran de
tractar sobre el món de la dona en la nostra societat, pres des de

l'enfocament que es desitgi. Podrà participar qualsevol persona,
dona o home, major de 16 anys que no hagi publicat mai la seva

obra en els circuits normals d'edició comercial.

Convoca: Associació cultural Dones de Manlleu
Termini d'admissió d'originals: fins el dia 9 de febrer de 1996

Concessió del premi: 8 de març de 1996
Dotació: 150.000 pts.
Trametre els escrits a: Grup de dones de Manlleu

clPintor Guàrdia, s/n (baixos)
08560 Manlleu

* Per a més informació adreceu-vos al Grup de dones de Manlleu,
tel. 851 34 52.

, ,

• X EDICIO DEL PREMI 8 DE MARÇ MARIA AURELIA

CAPMANY
La X Edició del Premi 8 de març, es convoca amb la intenció
d'estimular la iniciativa de les dones en els diversos àmbits de
treball social, cultural i civic, i també de difondre'n una imatge
més d'acord amb la realitat actual. Aquest any es recollen les

propostes temàtiques fetes per la comissió organitzadora de les
Jornades "Vint anys de feminisme a Catalunya", que es realitzaran

a Barcelona el proper mes de maig.
Convoca: Ajuntament de Barcelona
Dotació del premi:
• 1.500.000 pts. al millor projecte que tingui com a finalitat posar
de manifest com en els darrers vint anys s'ha modificat la vida

de les dones de Barcelona, segons decisió del jurat oficial.
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• 250.000 pts. al millor projecte que tingui com a finalitat posar
de manifest com en els darrers vint anys d'ha modificat la vida

de les dones de Barcelona, segons decisió del públic assistent a
l'acte de lliurament del premi.
El termini de presentació de la sol.licitud: finalitzarà el 15 de

febrer de 1996.
L'acte de concessió del premi tindrà lloc el dia 8 de març.
* La sol.licitud per participar en el concurs s'adreçarà al Centre

Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, e/València,
302, 2n., 08009-Barcelona.

�Si voleu que les vostres activitats apareguin en aquesta AGENDA DONA

mensual, us demanem que ens les feu arribar el més aviat possible al Centre

Municipal d'Informació i Recunos per a les Dones, CIRD, clValència, 302 2n,
08009 Barcelona. Tel i FaL 487 80 92 - 487 45 29.
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