
AGENDA DONA

JULIOL 1997

•

CitD
Centre Municipal d'Informació

i Recursos per a les Dones

Ajuntament� de Barcelona



ÍNDEX

Pàg.

• ds. 5 Marató de 24 hores de cinema 4

• dI. 7 Cursos d'estiu: Barcelona Associacions 1

• dm. 8 Taller creatiu: Itinerari "de les paraules a les coses" 1

• Premi: Mostra de teatre, dansa i varietats 2

Premi Literari Lambda de teatre 2•

• Premio Maria Teresa León para autoras dramáticas 3

I Concurs fotogràfic: "Memorial Maria Rúbies" 3•



I CURSOS, SEMINARIS,....

• CURSOS D'ESTIU: BARCELONA ASSOCIACIONS
• La gestació integral de les ONL (Organitzacions no lucratives)
• La captació, motivació i gestió d'equips de voluntariat
• La financiació de les associacions

Organitza: Agencià Municipal de Serveis per a les Associacions

de Barcelona

Dates: del dilluns 7 al divendres 11 de juliol
Horari: matins, sessions teòriques, de 9.30 a 11.30 i de 12 a 14 h.

tardes, sessions pràctiques, de 16 a 18.30 h.
Lloc: Torre Jussana

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
* Per a més infonnació, adreceu-vos al tel. 407 10 22

• ITINERARI: DE LES PARAULES A LES COSES
Taller creati u a càrrec de Maite Hernàndez
Itinerari creatiu per a gaudir i per a aprendre, per a fer-nos amb

tècniques i recursos de desenvolupament de la creativitat, per a

una millor utilització de la nostra paraula, per a trobar noves

formes i camins, per a desfer totes les rutines

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: dimarts 8, 15, 22 i 28 de juliol
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

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



IPREMIS I CONCURSOS

• MOSTRA DE TEATRE, DANSA I VARIETATS

• Poden participar-hi aquelles companyies teatrals, de dansa i de

varietats que presentin espectacles de temàtica gai o lèsbica

• Els grups hauran d'enviar vídeo de l'espectacle i tota la

informació possible (dossier, text de l'obra, fotografies ... )
Termini: el dilluns 21 de juliol a les 21 h.

Lloc: Casal Lambda, Mostra de Teatre

ci Ample, 5
* Per a més infonnació, adreceu-vos al tel. 412 72 72

• PREMI LITERARI LAMBDA DE TEATRE

• Poden optar al Premi Lambda les obres dramàtiques de temàtica

gai o lèsbica, originals i inèdites, escrites en qualsevol llengua de

l'Estat espanyol
• Les obres s'han de presentar mecanografiades a doble espai, per
una sola cara i adequadament enquadernades en DIN A-4. La seva

representació ha de tenir una durada mínima de 60 minuts

• S'hauran de presentar set còpies de l'obra

Premi: representació en temporada al Versus Teatre de l'obra

guanyadora. El muntatge anirà a càrrec de la companyia del

Versus Teatre

Termini: dilluns 1 de setembre a les 21 h.

Lloc: Casal Lambda, "Premi Lambda de Teatre"

el Ample, 5

08002-Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 72 72
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• PREMIO MARIA TERESA LEON PARA AUTORAS

DRAMATICAS 1997

Per tal de propiciar i afavorir l'escriptura d'obres literàries

dramàtiques per part de les dones.

Convoca: Instituto de la Mujer, la Sociedad General de Autores y

Editores i la Asociación de Directores de Escena.

+ Podran participar totes les dones escriptores de textos literaris

dramàtics.

Data final de recepció: 15 de setembre de 1997

El veredicte del jurat es farà públic al Acto Anual de Entrega de

Premios de la ADE, que tindrà lloc en les últimes setmanes de

l'any] 997.
Premi: lliurament d'un certificat acreditatiu, una petita estàtua

realitzada pel pintor i escultor José Hernández i una dotació de

1.200.000.- ptes. També es concedirà un ACCÈSSIT dotat de

550.000.- ptes. acompanyat d'un certificat acreditatiu.

+ Els originals per triplicat hauran d'enviar-se a: Asociación de

Directores de Escena de España, Costanilla de los Angeles, 13,

bajo iz., 28013 Madrid (indicant en el sobre: "Para el Premio

María Teresa León") .

• I CONCURS FOTOGRÀFICMEMORIAL MARIA RÚBIES
+ Participants: dones
+ Tema: el racisme i la xenofòbia

+ Les fotografies podran ser en color o blanc i negre (15 x 20 cm.)
i s'han de presentar sobre un suport rígid, fent constar al dors les

dades personals de l'autora

+ Dotació del Premi: 500.000 ptes.
Organitza: Institut Català de la Dona

Termini d'entrega: abans del dimarts 30 de desembre de 1997

Lloc: Presidència de l'institut Català de la Dona

ci V iladomat, 319, ent.
08029 Barcelona



IALTRES ACTES

• MARATÓ DE 24 HORES DE CINEMA

Es passaran documentals inèdits i pel.lícules de tota mena.

S'oferirà servei de piscolabis i diversions entre els films

Organitza: Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona

Data: dissabte 5 de juliol
Lloc: Ca la Dona

el Casp, 38 pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61

�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. 3187879 - 302 49 97.
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