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I JORNADES, CONFERÈNCIES, ...

• DONA l PRESÓ
Xerrada a càrrec del grup Dona i Presó.

Organitza: Grup de Dones de Poble Sec
Data: divendres lOde gener
Horari: 20 h.
Lloc: Coordinadora entitats

c/ Roser, 15 bxs.

• III CRUÏLLA DEL GÉNERO: "MATERNALISMO y

MATERNIDAD"
• Dilluns 13 de gener
� 11 h.: Qué entendemos por maternidad", a càrrec de Victoria

Sau, psicòloga
� 17 h.: La que no existe: descubrir la madre en la historia y
literatura de los Estados Unidos, a càrrec de Barbara Ozieblo,
filòloga
� 19 h.: Presentaciá de l'Anuari Hojas de Warmi n° 8, a càrrec de
Estrella Figueres, Raffaele Pinto i María Gloria Enriquez
• Dimarts 14 de gener
� 11 h.: Maternidad i Patriarcado, a càrrec d'Amparo Moreno

Sardá, ciències de l'informació
� 17 h.: Organizaciones católicas femeninas frente al
maternalismo y la maternidad, a càrrec d'Ana María Bidegain,
historiadora
• Dimecres 15 de gener
� 11 h.: Estereotipos de lo maternal en los medios de

comunicación, a càrrec de Concha Fagoaga
� 16.30 h.: Maternidad y derechos reproductivos en

Latinoamérica, a càrrec de Gloria de los Rios, advocada

colombiana

Organitza: Seminari Interdisciplinar Mujeres y Sociedad (SIMS)
Facultat de Geografia e Història, Universitat de Barcelona

Lloc: Salon de Grados
Pis 2, Mòdul de Deganatura i Secretaria
Facultat de Geografia i Història
Baldiri Reixach s/n (Pedralbes)

* Per a més informació, adreçeu-vos al tel. 3333466 ext. 3147/3150



• REIVINDICAR LA MATERNITAT

Xerrada-debat a càrrec de Montse Catalan de Germinal Isabel

Villena de Titània.

Organitza: Ca la Dona

Data: dimarts 14 de gener
Horari: 20 h.

Lloc: Ca la Dona

ci Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61

• IV JORNADES DE REFLEXIÓ: VIOLÈNCIA, CONFLICTE I

GÈNERE
• Divendres 17 de gener: Anàlisi del plantejament i resolució de

conflictes a la televisiá, al cinema i a la publicitat, a càrrec de

Marta Selva de Drac Màgic.
• Dissabte 18 de gener:
� Ponència i debat: La construccio d'una escola coeducativa; la

situació avui, a càrrec de Marina Subirats, professora de la UAB

(Universitat Autònoma de Barcelona).
� Projecte Ariadne: una proposta pràctica a la secundària, a

càrrec del Grup Grecs (Grup de Recerca educativa "ciutadania i

societat"), ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Organitza: Grup de treball "Per una educació no sexista", de
l'Associació de mestres Rosa Sensat
Data límit d'inscripció: 14 de gener
Preu: 1.500 ptes.
Lloc: Escola d'Arts i Oficis (recinte Escola del Treball)

Compte d'Urgell, 187
* Per a més informació, adreçeu-vos al tel. 237 07 01, de l'Associació

de Mestres Rosa Sensat.
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• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: SE PARECE TANTO A

HUMPHREY BOGART

Presentació a càrrec de Maribel Alvarez, autora del llibre i Maria

José Ruiz, periodista.
Organitza: Ca la Dona

Data: dimarts 21 de gener
Horari: 19.30 h.

Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
Te1.4127161

• ASSEMBLEA DE DONES DE LA XARXA FEMINISTA

Organitza: Xarxa Feminista
Data: dissabte 25 de gener
Horari: 10h.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona

el Regomir, 3
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I CURSOS, SEMINARIS, ....

• TALLER DE PSICOLOGIA FEMENINA ESCRITA PER

DONES
A càrrec de Ma Jesús Soriano, psicòloga.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: a partir del 7 de gener
Horari: el primer i tercer dimarts de cada mes d'lI a 12.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

ci Dagueria, 13
* Per a més informació, adreçeu-vos al tel. 319 24 25

• TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA
A càrrec de Maite Hernàndez, publicista i periodista.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: a partir del 7 de gener
Horari: els dimarts de 19 a 21 h.

Lloc: Llibreria Pròleg
ci Dagueria, 13

* Per a més informació, adreçeu-vos al tel. 319 24 25

• TALLER D'INICIACIÓ A L 'ESCRIPTURA DE FICCIÓ
A càrrec de Flàvia Company, escriptora, traductora i crítica
literària. Taller per gosar escriure sense fronteres ni límits, amb les

tècniques narratives que ens permetin d'expressar el nostre món
interior.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: del 8 de gener al 26 de març
Horari: els dimecres matí: d'11.30 a 13.30 h.

tarda: de 17 a 18.30 h.

de 18.30 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

el Dagueria, 13
* Per a més informació, adreçeu-vos al tel. 319 24 25
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• TALLER D'ESCRIPTURA FEMENINA
A càrrec de Miriam Ballesi i Nora Almada, té com a objectiu
l'apropament al món de les lletres des d'una perspectiva femenina.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: del 13 de gener, fins al 12 de maig
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

el Dagueria, 13
* Per a més informació, adreçeu-vos al tel. 319 24 25

• TALLER DE REFLEXIÓ: LA RELACIÓ AMB LA NOSTRA
MARE
A càrrec de Ma Jesús Soriano, psicòloga.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: a partir del 14 de gener
Horari: el segon i quart dimarts de cada mes d'J l a 12.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

el Dagueria, 13
* Per a més informació, adreçeu-vos al tel. 319 24 25

5



I ALTRES ACTES

• LES DONES I LA CIUTAT DE BARCELONA

Amb aquesta exposició, s'ha volgut reconstruir, a partir d'indicis, a

partir de fragments, alguns episodis del pas de les dones per
Barcelona, des de la ciutat romana fins a la contemporània.
Organitza: Districte de l'Eixample
Dates: del dimarts 21 de gener al diumenge 2 de febrer

Lloc: Casa Elizalde

el València, 302

• VIATGE ALS CENTRES DE DOCUMENTACIÓ DE DONES

Passeig als centres de documentació de dones de la ciutat, per
conèixer la seva història, la documentació que contenen i els
serveis que ofereixen. Coordina Isabel Segura, historiadora.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates:
-+ dijous 23 de gener a les 6 de la tarda visita a l'Institut Català de
la Dona. Lloc de trobada: ci Villaroel 319.
-+ dijous 30 de gener a les 6 de la tarda visita a la Fundació Ma

Aurèlia Capmany. Lloc de trobada: Rambles 81.
* Per a més informació, adreçeu-vos al tel. 319 24 25. Confirmeu

assistència.
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I PREMIS I CONCURSOS

• I CONCURS LITERARI DE NARRATIVA PER A DONES
• Aquest concurs s'adreça únicament a dones. Es pot utilitzar la

llengua catalana a castellana.
• El concurs és de narrativa (tipus novel.la, conte a relat curt). No

s'acceptarà, per tant, poesia, assaig, ni cap treball que no s'adeqüi a

aquestes bases. Es poden presentar un màxim de 3 treballs per
autora.

• Els originals s'hauran d'entregar a la Biblioteca Municipal Soler

i Palet (carrer de la Font Vella, 28, 08221 TERRASSA).
• El termini d'admissió d'originals serà fins al 31 de gener de

1997 a les 20.00 hares.

Organitza: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa amb
la col.laboració de la Casa Galèria.

* Per a més informació de les bases, adreçeu-vos al tel. 318 78 79

(CIRD).

• IV PREMI CARMEN DE BURGOS
• Es valorarà la reflexió sobre la situació social, històrica o

vivencial de la dona per enriquir els actuals plantejaments
feministes.
• Hi poden participar tots els articles que hagin estat publicats en

diaris i revistes durant el 1996, amb una extensió no superior a les
5.000 paraules.
• Els autors i autores que hi participin amb articles en llengua
gallega, catalana o en euskera hauran d'incloure una versió
castellana.
• El termini de presentació finalitzarà el 31 de gener de 1997.

Organitza: Associació d'Estudis Històrics Sobre la Dona de la

Universitat de Màlaga
* Per a més informació:
Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer
Facultat de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos
29071 Málaga

7



• I CONCURS LITERARI: 8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA

TREBALLADORA - REUS
• El tema de les obres tindrà com a base: LA DONA des de

l'enfocament que es vulgui i promocionant la seva importància en

el present, passat o futur.
• Els gèneres literaris a concurs són dos: un premi en narrativa i

un altre en poesia. L'idioma serà el català o el castellà.
• El termini d'admissió d'originals es tancarà el divendres 7 de

febrer.
• Caldrà trametre els treballs al Col.lectiu per a la Igualtat de la

Dona Itzà, al Centre Cívic Mestral, Av. Barcelona, sin.

Organitza: Col.lectiu per a la Igualtat de la Dona Itzà
* Per a més informació de les bases, adreçeu-vos al tel. 977 331813

• XI EDICIÓ DEL PREMI 8 DE MARÇ MARIA AURÈLIA
CAPMANY

La XI Edició del Premi 8 de març, es convoca amb la intenció

d'estimular la participació i la iniciativa de les dones en els

diversos àmbits de treball social, cultural i cívic, com també la

difusió d'una imatge més d'acord amb la realitat actual.
• Els projectes que es presentin han de tenir com a objectiu,
promocionar i estimular la presència activa de les dones grans en

tots els àmbits de la vida ciutadana.
• Les dones que es presentin al concurs hauran de ser residents a

la ciutat de Barcelona i, en el cas de grups, associacions o entitats,
hauran de tenir la seu a la ciutat de Barcelona.
• Dotació del premi:
-+ 1.500.000 pts. al millor projecte que tingui com a finalitat

promocionar i estimular la presència de les dones grans en

tots els àmbits de la vida ciutadana, segons decisió del jurat
oficial.
-+ 250.000 pts. al millor projecte que tingui com a finalitat

promocionar i estimular la presència de les dones grans en

tots els àmbits de la vida ciutadana, segons decisió del públic
assistent a l'acte de lliurament del premi.
El termini de presentació de la sol.licitud: finalitzarà el divendres

14 de febrer a les 14 h.
Convoca: Ajuntament de Barcelona
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L'acte de concessió del premi tindrà lloc el dia 10 de març.
* La sol.licitud per participar en el concurs s'adreçarà al Centre

Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, clValència,
302, 2n., 08009-Barcelona.
• Els projectes s'adreçaran al "Centre d'Informació i Recursos per
a les Dones" (CIRD), pg. de Gràcia, 2, 20n. pis, de dilluns a

divendres de 12 a 14 h. i dimarts i dijous de 16 a 19 h

• IV PREMI D'INVESTIGACIÓ: SOBRE LA REALITAT

SOCIAL, POLÍTICA, ECONÒMICA I CULTURAL DE LES

DONES DE TERRASSA
• Podran participar-hi, sota pseudònim o lema, totes aquelles
investigadores i tots aquells investigadors que hagin elaborat
individualment o col.lectivament un treball d'investigació en

qualsevol disciplina acadèmica.
• Els treballs es presentaran al Servei de Promoció de la Dona, a

la Casa Galèria, ci Nou de Sant Pere, 36, Terrassa, de 9 a 13 h. i

de 16 a 20 h.
• El termini de presentació dels treballs és el 30 de maig de 1997.

Organitza: Casa Galèria, Centre d'Informació i Assessorament a la

Dona de l'Ajuntament de Terrassa.
* Per a més informació de les bases, adreçeu-vos al tel. 318 78 79

(CIRD).

�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 Recursos per a les Dones, CIRD, Pg. de Gràcia, 2, 2a.,
08007 Barcelona. Tel i Fax. 318 78 79 - 3024997.
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