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I JORNADES, CONFERÈNCIES, ...

• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE POEMES: INMOVILIDAD

DE LOS BARCOS de CRISTINA PERIROSSI
La presentació anirà a càrrec de Luisa Fortes

Organitza: Ca la Dona i Llibreria Pròleg
Data: dimecres 15 d'octubre

Horari: 20 h.
Lloc: Ca la Dona

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

• ELS PRODUCTES QUÍMICS A CASA I EN EL NOSTRE
ENTORN. DONA IDESENVOLUPAMENTSOSTENIBLE

Simposi a càrrec de Marta Medir, del Departament d'Enginyeria
Química de la Universitat Rovira i Virgili; Lluís Toldra, advocat
de DAPENA, Associació per la Defensa del Patrimoni Natural de

Catalunya; Margarita Peñalba, Consulting-Assessoria Medi
Ambiental i Rosa Cotta, Agricultura Biológica, Premi PNUMA 93
de les Nacions Unides

Organitza: Consell Nacional de Dones d'Espanya, CNDE
Data: divendres 17 d'octubre
Horari: de 15.45 a 20 h.
Lloc: Sala d'Actes de Catalana de Gas

Portal de l'Àngel, 24
* Inscripció gratuïta, donat l'aforament del local es necessari
reserva prèvia, fins el dimecres 15 d'octubre als telèfons:
4306857 - 2173403 - 215 1425



• LA ECONOMIA DE LOS JÓVENES DE FIN DE SIGLO.

CONSUMO, AHORRO, INVERSIÓN YRIESGO
Jornades en les quals es vol profunditzar en els canvis que s'estan

produint, conèixer més a fons la realitat d'aquest sector i apuntar
les tendències de futur

Las mujeres jóvenes: el gran cambio a càrrec de Elena
Valenciano, el dijous 23 d'octubre a les 9.30 h.
Organitza: Revista Entrejóvenes
Dates: del dimecres 22 al divendres 24 d'octubre
* Per a més informació, adreceu-vos a l'Asociación DIORAMA al
telèfon 310 33 67

• EL FEMENÍ COM A MIRALL DE L 'ESCOLA. JORNADES
DE COEDUCACIÓ
Anàlisi de l'escola com a realitat coeducativa a partir de veus que
cerquen reformular les idees de feminitat i masculinitat per
recuperar la riquesa dels sabers, pràctiques i valors associats al
món femení.

Presentació a càrrec d'Eulàlia Vintró, segona tinenta d'alcalde i

presidenta de la Comissió de Benestar Social i Educació de

l'Ajuntament de Barcelona.
En el marc de les Jornades tindrà lloc la presentació del llibre
"Saber que se sabe. Mujeres en la educación", amb la presència
de l'autora, Anna Maria Piussi i Ana Mañeru.

Organitza: Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)
Dates: divendres 24 i dissabte 25 d'octubre
Lloc: Sala d'Actes de l'IMEB

Plaça d'Espanya, 5 1 r pis
* Cal fer inscripció prèvia abans delI O d'octubre
Per a més informació: IMEB (Ofèlia Saborido), tel. 402 35 29
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I CURSOS, SEMINARIS, ....

• CURS PER MILLORAR LA PRÒPIA SEXUALITAT
A càrrec d'Hermínia Gomà, psicòloga clínica. Adreçat a persones
que desitgin millorar les seves relacions sexuals presents i futures

Organitza: Institut de Sexologia de Barcelona
Dates: els dimecres de 1'1 d'octubre al 17 de desembre
Horaris: de 20.30 a 22 h.

Informació i Inscripcions: Institut de Sexologia de Barcelona
Comte Urgell, 83, pral. 2a.
tel. 453 17 46 de 16 a 20 h.

• COMMILLORAR LA RELACIÓDE PARELLA
Sessions a càrrec d'Hermínia Gomà, psicòloga clínica. Adreçat a

parelles que vulguin aprofundir en el seu propi coneixement i
millorar la seva capacitat de relació de parella, aprofitant alhora
per conèixer altres parelles amb les mateixes motivacions
Organitza: Institut de Sexologia de Barcelona
Dates: els dijous del 2 d'octubre al 18 de desembre
Horaris: de 20.30 a 22 h.
Informació i Inscripcions: Institut de Sexologia de Barcelona

Comte Urgell, 83, pral. 2a.
tel. 453 17 46 de 16 a 20 h.

• COMMILLORAR LES RELACIONS PERSONALS
Sessions a càrrec d'Hermínia Gomà, psicòloga clínica. Adreçat a

persones que vulguin aprofundir en el seu propi coneixement i
millorar la seva capacitat de relació amb els altres, aprofitant
alhora per conèixer altres persones amb les mateixes motivacions
Organitza: Institut de Sexologia de Barcelona
Dates: els dimarts, del 7 d'octubre al23 de desembre
Horaris: de 20.30 a 22 h.
Informació i Inscripcions: Institut de Sexologia de Barcelona

Comte Urgell, 83, pral. 2a.
tel. 453 17 46 de 16 a 20 h.
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• EL DESIG DE LES DONES. CONCEPTE TREPRESENTACIÓ
CINEMATOGRÀFICA
Presentació del seminari que estarà conduït per Marta Selva, de
Drac Màgic
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 8 d'octubre
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona

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

• APLICACIONS CLÍNIQUES DELS MODELS D'ELECCIÓ I
MANTENIMENTDE PARELLA
Seminari a càrrec de Guillem Feixas, Hermínia Gomà i Lorenzo
Bach. Dirigit a professionals que treballen amb parelles i amb
persones que tenen problemes a l'hora d'establir vincles
emocionals estables

Organitza: Institut de Sexologia de Barcelona
Dates: divendres 10 i dissabte 11 d'octubre
Horaris: divendres, de 17 a 21 h.

dissabte, de 9.30 a 14 i de 16 a 19.30 h.
Informació i Inscripcions: Institut de Sexologia de Barcelona

Comte Urgell, 83, pral. 2a.
tel. 453 17 46 de 16 a 20 h.

• AUTORES CATALANES
Seminari en el qual es fa un recorregut d'algunes escriptores en

llengua catalana, des d' Estefania de Requesens fins a Montserrat

Roig
Organitza: Ca la Dona
Dates inscripció: del divendres 10 al 17 d'octubre
Lloc: Ca la Dona

el Casp, 38 pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61
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• TALLERS SOBRE LA SUBJECTIVITAT FEMENINA
A càrrec de Montserrat Guntín i Gurguí, psicòloga i teòrica
psicoanalista. Trobada de reflexió on es parlarà de la relació amb
una mateixa

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dissabtes 11 i 18 d'octubre
Horari: de 10 a 14 h. i de 15.30 a 17.30h.
Lloc: Pròleg

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

• LES DONES ENELSMITJANS DE COMUNICACIÓ
A càrrec de Mercè Coll, Marta Selva i Anna Solà, de la

Cooperativa Drac Màgic.
Curs teòric/pràctic amb una durada de 30 h., dirigit al professorat
de secundària i amb els objectius de:
- Presentar la complexitat i pluralitat d'aspectes que ens ofereixen
els audiovisuals com a productes socials i culturals.
- Analitzar els elements formals que els constitueixen i la seva

importància en la conformació de models de masculinitat i
feminitat.
- Oferir models metodològics i pràctics per a la utilització dels
mitjans audiovisuals en els processos educatius.
Organitza: Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Data d'inici: dimecres 15 d'octubre
Horari: els dimecres de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: CRP Sant Martí
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 351 39 57
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• L 'ESGLÉSIA QUE VOLEM - UNA REFLEXIÓ DES DE LA
DONA CREIENT
Amb la mirada posada en el l Congrés Internacional de Dones

Cristianes, titulat: "Cap a una antropologia cristiana integradora",
organitzat pel Col.lectiu de Dones en l'Església (5-8 de desembre),
el seminari vol fer una reflexió sobre l'Església que "desitgem
construir"

Organitza: Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, Fundació Lluís

Espinal
Dates: els dijous 30 d'octubre, 6, 13,20 i 27 de novembre
Horari: de 19.30 a 21.30 h.

Lloc: Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia

el Roger de Llúria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 317 23 38

• TALLER DEREFLEXIÓ: " LES DONES I EL PODER"
A càrrec de Ma Jesús Soriano, psicòloga. Els temes estan referits a

la vida diària. És en aquesta quotidianitat on actuen les ideologies
que donen suport a la discriminació cap a la dona

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: d'octubre a març
Horari: sessions quinzenals els dimarts d'l l a 12.30 h.
Lloc: Pròleg

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

• TALLERS D'ESCRIPTURA CREATIVA
A càrrec de Maite Hernández, publicista i periodista, amb cinc

anys d'experiència conduint aquest tallers
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: d'octubre ajuny
Horari: els dimarts de 19 a 21h. o els divendres de 18 a 20h.
Lloc: Pròleg

el Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 319 24 25
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• CURSOS A DON-NA, PRISMA CULTURAL
A Don-na, prisma cultural, s'organitzen els següents cursos:

artesania, patchwork, pintura sobre roba, ioga, dansa jazz, música,
art contemporani, moda taller literari, anglès, tècniques de teatre,
bridge, curs d'humanitats, etc.
Organitza: Don-na, prisma cultural
Dates: a partir del mes d'octubre.
Lloc: local de l'associació

Rb. Catalunya, 101, 2on.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 215 15 33.

• CURSOSDE POSTGRAU: SEXUALITATI SALUT

Dirigit a persones diplomades i llicenciades en ciències de la salut,
l'educació i treball social. L'objectiu principal és el de donar
formació per conèixer millor el que significa la sexualitat a la vida
de les persones, així com poder dissenyar diferents tipus
d'estratègies d'intervenció.
Organitza: Institut de Sexologia de Barcelona
Dates: del 16 de gener fins el 12 de desembre de 1998

Preinscripció: de 1'1 al 30 d'octubre de 16 a 20 h.
Horari: divendres i dissabte de 9.30 a 13.30 i de 15.30 a 19.30 h.
Informació i inscripcions: Institut de Sexologia de Barcelona

Comte d'Urgell, 83 pral. 2a.
tel. 453 17 46

• MÀSTER EN SEXOLOGIA CLÍNICA I TERÀPIA DE
PARELLA

L'objectiu principal és capacitar a persones llicenciades en

psicologia i medicina per a incorporar els mètodes i recursos

propis de la sexologia clínica i de la teràpia de parella a la practica
clínica quotidiana dels professionals de la salut.

Organitza: Institut de Sexologia de Barcelona
Dates: del23 de gener fins el 18 de desembre de 1998

Preinscripció: de 1'1 al30 d'octubre de 16 a 20 h.
Horari: divendres de 16.30 a 21 i dissabte de 9.30 a 14 i de 16 a

20

Informació i inscripcions: Institut de Sexologia de Barcelona
Comte d'Urgell, 83 pral. 2a.
tel. 453 17 46
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IALTRES ACTES

• 4a. MOSTRA DE TEATRE GAI I LÈSBIC DE BARCELONA
Mostra que constarà d'un total de 30 sessions, repartides en 5

representacions, 7 lectures dramatitzades i una revista de butxaca
en dues parts, a més d'una festa inaugural i dues exposicions de

fotografies
Organitza: Casal Lambda amb el suport de l'Ajuntament
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya
Dates: del dilluns 29 de setembre al diumenge 12 d'octubre
Lloc: Versus Teatre

el Castillejos, 179
* Per a més informació, adreceu-vos al Casal, tel. 412 72 72

• UNDIA A CA LA DONA
Durant tot el dia es portaran a terme tallers, espectacles, videos,
actuacions musicals ...

Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 25 d'octubre
Horari: de 10a 23 h.
Lloc: Ca la Dona

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

• 3a. MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA GAI I LÈSBIC
DE BARCELONA

Organitza: Casal Lambda amb el suport de l'Ajuntament
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya
Dates: del dilluns 27 d'octubre al divendres 7 de novembre
Lloc: Filmoteca de Catalunya
* Per a més informació, adreceu-vos al Casal, tel. 412 72 72
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I PREMIS I CONCURSOS

• 7a. EDICIÓ DELS PREMIS CARME KARR PER A LA

IGUALTATD'OPORTUNITATS HOME-DONA

• Objectius: premiar les actuacions remarcables o exemplars en

el camp de la igualtat d'oportunitats home-dona, realitzades en el
decurs de l'any 1996, en el camp de la publicitat i la informació

+ Participants: totes les persones que realitzin les seves activitats
i/o actuacions dins el territori de Catalunya
Organitza: Institut Català de la Dona

Termini d'entrega: a les 17.30 h. del divendres 24 d'octubre de

1997
Enviar-ho a: Directora executiva de l'Institut Català de la Dona

el Viladomat, 319, ent.
08029 Barcelona

• 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
el Viladomat, 319, ent.
08029 Barcelona

l=JSi 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 - 302 49 97.
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