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I JORNADES, CONFERENCIES, XERRADES, COL.LOQUIS ... I

• RECUPERACIÓ HISTÒRICA DE LES DONES DE CAN BARÓ,
HORTA I GUINARDÓ
Presentació del dossier, amb la participació de les entitats que han portat a

terme l'estudi de recuperació de Ia història de les dones dels barris

Organitza: Serveis Personals de la Zona del Guinardó

Participant: - Centre de Cultura Popular Montserrat
- Associació d'Antigues Alumnes de l'Escola d'adults

Torrent d'en Melis
- Vocalia de Dones de l'AAV.V. de Can Baró
- Grup de Dones d'Horta
- Isabel Segura, historiadora

Data: dimarts 2 de desembre

Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic del Guinardó

Av. Verge de Montserrat 134-140
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 45039 87

• LA RECONSTRUCCIÓ MAMÀRIA
Xerrada a càrrec del doctor Ballesta, cirurgià plàstic
Organitza: Associació catalana de dones afectades de càncer de

mama, GRUP ÀGATA
Data: dimarts 2 de desembre
Horari: 18 h.
Lloc: Local de l'associació

c/ Virtut, 5, entresol
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 415 9394

• SANTANDREU: 100 ANYS DE VIVÈNCIES DE DONES
Taula rodona, amb la participació de Montserrat Puga, Noti del Club

Super 3; Montserrat Cararach i Tur, ginecòloga de l'Institut Dexeus;
Maria Fontcuberta, treballadora jubilada de Can Fabra i Rosa Casajuana i

Feliubadaló, sastressa jubilada. Modera Rosa Gil, periodista de TVE

Organitza: Consell de les Dones de Sant Andreu
Data: dimecres 3 de desembre
Horari: 19.30 h.

Lloc: Can Fabra
e/ Sant Adrià- Segre, s/n

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 291 69 64



• LES DONES I LA CIÈNCIA: PROPOSTES COEDUCATlVES EN
L 'ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Tertúlia de cafè i infusions: El model de ciències experimentals que
treballem a l'escola allunya alguns escolars (espccialment les nenes)
d'aquesta disciplina? A càrrec de Josefina Mirandes, professora de
ciències experimentals de I'JES La Mallola d'Esplugues de Llobregat i
Rosa M. Tarín, mestra de primària i de secundària i professora del

Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals de la DAB

Organitza: Grup de Treball de Rosa Sensat Per una educació no

sexista
Data: dimecres 3 de desembre
Horari: 18 h.
Lloc: Associació de mestres Rosa Sensat

el Còrsega, 271
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 237 07 01

• POLÍTICA PER A QUÈ?
Taula rodona amb la participació de "Dones del 36": Mari Salvo,
Enriqueta Gallinat i Manuela Rodríguez. Convidades: Imma Mayal,
Anna Terron, Concha Perez i Pilar Santiago. Modera: Mercè Vilanova.
Amb la participació especial de: Amaya Ruiz Ibarruri

Organitza: Serveis Personals Casc Antic
Data: dimarts 9 de desembre
Horari: 19 h.

Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
el Regomir, 3

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 310 39 00

• DONES UTÒPIQUES
Tertúlia, a partir del visionat del video "Vivir la utopía", sobre el
moviment anarquista d'abans de la guerra. Amb la presència d'algunes
protagonistes i també d'algunes dones del grup de "Dones del 36".
Presentarà l'acte Joana Creus

Organitza: Ca la Dona
Data: dijous 11 de desembre
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona

el Casp, 38 pral.
* Per a més inforrnació, adreceu-vos al tel. 412 71 61
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• FEM-NOS VISIBLES A INTERNET
Encontre de coordinació de la Xarxa Digital Europea
Objectius:
- Connectar entre sí a les fonts i a les transmissores d'informació en una

coordinadora que en un futur proper es consolidi com una Xarxa Digital
Europea
- Conèixer exemples de xarxes digitals en altres països europeus
- Debatre les propostes de continguts que ens presentin les associacions i
decidir en cada cas el format més adequat
- Establir un protocol de bones pràctiques que faciliti models i exemples
d'el.laboració d'informació per tal d'assolir una autèntica igualtat
d'oportunitats a Internet
A qui l'a adreçat l'encontre:
- Dones periodistes
- Associacions, ONG i xarxes que treballin temes d'interès per a la dona

i/o amb una perspectiva de gènere
Organitza: Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Dates: divendres 12 i dissabte 13 de desembre
Informació: Associació de Dones Periodistes de Catalunya

Rambla de Catalunya, 10. 3r 2a

08007 Barcelona
Tel. 412 11 11 Fax 317 83 86

E-Mail:adpc@lix.intercom.es
http://www.intercom.es/adpc

• SÓN DRETS ELS DRETS DE LES DONES?
Debat que forma part de la programació de les activitats que tenen per
objectiu analitzar l'estat de la situació en base al nivell de realització dels

compromisos que les persones representants governamentals espanyoles
van assumir a la IV Conferència de Pequín
Organitza: Lobby de Dones de Catalunya
Data: dilluns 15 de desembre
Horari: 20 h.
Lloc: Ca la Dona

c/ Casp, 38 pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61
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I CURSOS, SEMINARIS, ....

• APROXIMACIÓ AL TERCER MÓN
Seminari on s'abordarà una reflexió multidisciplinar, que abraça els

aspectes històrics, econòmics i antropològics del desenvolupament
Dona/Desenvolupament/Medi ambient: la dona com a víctima de la

pobresa i com agent del desenvolupament
Data: dimecres 3 de desembre

Organitza: Món-3
Dates seminari: de dilluns 1 a dijous 4 de desembre
Horari: de 19 a 21 h.

Lloc: Universitat Politècnica de Catalunya - Aula 004 Aulari D-6

Campus Nord - c/ Jordi Girona, 1-3
Informació i Secretaria del curs: Facultat de Ciències Econòmiques

Av. Diagonal, 690 (tel. 40243 25)

• CURS DE DEFENSA PSICO-CORPORAL PER A DONES JOVES
A càrrec de Kyrn Dorman, curs adreçat a dones joves entre 12 i 16 anys.
El curs desenvolupa la formació psicològica i física imprescindible per a

reaccionar en tota mena de conflictes

Organitza: Ca la Dona
Dates: els dijous a partir dellS de desembre (10 sessions)
Horari: de 17.30 a 19.30 h.

Inscripció: Ca la Dona
e/ Casp, 38 pral.

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 41271 61

• MASTER EN ESTUDIS SOBRE LES DONES
Curs 1997-1998 (gener-juny 1998)
Hi poden accedir totes les alumnes que han superat el primer curs

(matrícula oficial al màster), així com aquelles que desitgin matricular-se
únicament a una o més assignatures soltes (matrícula d'oient). En aquest
darrer cas no és necessari el títol de llicenciatura

Organitza: Duoda, Centre de Recerca de Dones de la Universitat de
Barcelona

Mòdul B: Percepció, creació i comunicació de les dones
Dates de la matrícula: del 3 de novembre al 16 de desembre
Informació i Inscripció: Duoda, Centre de Recerca de Dones

e/ Baldiri i Reixac, s/n Pavelló 2
* Per a més informació, adreceu-vos a Duoda al tel. 448 13 99
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IALTRESACTES

• ESCENIFICACIÓ "SET CARTES IMPERTINENTS" DE MARlA
AURÈLIA CAPMANY
A càrrec de l'Associació Teatre-Dona, amb la direcció de M. Lluïsa
Oliveda i interpretades per Teresa Alegret, Montserrat Castellvell, Mercè

Ibanez, Silvia Llorente, Celia Mil1án, Muntsa Rosselló i Anna Solans

Organitza: Associació Teatre-Dona
Data: divendres 5 de desembre
Horari: 19 h.
Lloc: Casa Elizalde, Sala d'Actes

el València, 302

• PRESENTACIÓ DEL NÚM. I3 DE LA VEU DE TORRE LLOBETA
Tema monogràfic Els Centres Cívics

Organitza: Dones en Forma
Data: dijous 18 de desembre

Horari: de 17 a 19 h.

Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta

el Santa Fe, 2 bis
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 358 56 14

• CONCERT DE NADAL

Les "Veus de Venus" us conviden al seu Concert de Nadal

Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 20 de desembre
Horari: 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona

el Regomir, 3
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 41271 61
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I PREMIS I CONCURSOS

• CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DEL I CONGRÉS DE
LES DONES DE BARCELONA

L'Ajuntament de Barcelona, en motiu de la celebració, el mes de
novembre de 1998, del I Congrés de les Dones de Barcelona, sota el
lema La ciutat que les doncs volem, convoca aquest concurs per allogotip
del Congres
• El concurs és obert a totes les dones professionals del disseny gràfic
residents a la ciutat de Barcelona
• Es presentarà, sobre suport DIN-A4:

- Original en blanc i negre
- Una reducció de l'original en blanc i negre, aproximadament d'I x

2cm.
- Opció en color de la mateixa mida que l'original

• Els treballs hauran de constar, en un sol projecte, de:
- Un dibuix del símbol i el text següent que conforma ellogotip
I CONGRÉS DELES DONES DE BARCELONA
27 - 28 de novembre de 1998

• Cada concursant podrà presentar només una imatge
• El termini de presentació d'originals finalitzarà a les 14 h. del dia 5 de
desembre de 1997 i s'haura de lliurar al Centre Municipal d'Informació i
Recursos per a les Dones (CIRD), passeig de Gràcia, 2, 211. pis. 08007
Barcelona. Tel. 3187879 (de 9 a 14 h.)
• Els treballs no hauran d'anar signats ni senyalats. L'anonimat de les
obres presentades es mantindrà fins que el jurat faci públic el veredicte.
Per aquest motiu, s'han de presentar amb un títol o lema i, en sobre a part,
la identitat de l'autora o autores

• Aquest concurs es podrà declarar desert si, a judici del jurat, cap
projecte dels presentats fos mereixedor del premi
• Els originals no seleccionats es podran recollir al CIRD a partir del
mes de gener i fins el 27 de febrer de 1998
• Es concedirà un únic premi de 300.000 pessetes, dotació econòmica

que anirà a càrrec del pressupost de l'any 1998
• La participació en aquest concurs implica l'acceptació total d'aquestes
bases. La decisió del jurat, mitjançant votació, es farà pública el dia 22 de
desembre de 1997

Organitza: Ajuntament de Barcelona
* Per a més informació, adrece-vos al tel. del CIRD 318 78 79
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• PREMI AL MILLOR ESLÒGAN SOBRE LA DONA I LA PRESA DE

DECISIÓ
L'Associació de Dones de l'Europa Meridional (AFEM) la qual agrupa a

diferents associacions de dones d'Espanya, França, Grècia, Itàlia i

Portugal, convoca un premi per escollir el millor eslògan sobre la

necessitat d'aconseguir un equilibri entre homes i dones a la presa de

decisió, conforme a les resolucions i recomanacions de la Unió Europea
Bases de la convocatòria:
• L'eslògan ha de ser, com a màxim, de 80 caràcters
• Hi haurà un eslògan finalista per país i, el guanyador, serà traduït

als cinc idiomes
• El premi consistirà en un cap de setmana a París
• El termini de presentació serà el dia 20 de desembre
• AFEM es reserva tots els drets d'utilització de l'eslògan guanyador
La Xarxa Europea de Periodistes Espanyoles, partenaire d'AFEM,
col.labora en la difusió d'aquesta convocatòria com en la recepció dels

eslògans que es poden enviar a:

XARXA EUROPEA DE PERIODISTES ESPANYOLES
Rambla de Catalunya, 10, 3r.
08007 BARCELONA
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 1111 (Alícia Oliver)

• IV PREMI CARMEN DE BURGOS DE DIVULGACIÓ FEMINISTA
Amb la finalitat de reconèixer la tasca de divulgació en el camp de la

temàtica feminista. Premi de caràcter anual i d'àmbit estatal. Poden
concórrer al premi tots els articles publicats en diaris i revistes durant el

1997, d'extensió no superior a les S.ClOO paraules
Convoca: Associació d'Estudis Històrics sobre la Dona de la Universitat
de Màlaga.
Termini presentació articles: abans 31 de gener de 1998
Enviar els articles a: Ass. d'Estudis Històrics sobre la dona

Facultat de Filosofia i Lletres

Campus de Teatinos
29071 Màlaga
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• 5 PREMI D'INVESTIGACIÓ: SOBRE LA REALITAT SOCIAL,
POLÍTICA, ECONÒMICA I CULTURAL DE LES DONES DE

TERRASSA
• Podran participar-Iii, sota pseudònim a lema, totes aquelles
investigadores i tots aquells investigadors que hagin elaborat
individualment a 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, el Nou de Sant Pere, 36, Terrassa, de 9 a 13 h. i de 16 a 20 h. Tel.
785 01 39 - 785 0229

• El termini de presentació dels treballs és el29 de maig de 1998.

Organitza: Casa Galèria, Centre d'Informació i Assessorament a la Dona
de l'Ajuntament de Terrassa.

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 Doncs, CIRD, Pg. de

Gràcia, 2, 2a., 08007 Barcelona. Tel i Fax. 318 78 79 - 3024997.
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