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

• JAPÓ: LA CULTURA DEL SOL NAIXENT
Tertúlia a càrrec de Yuka Arita, professora de japonès a la Universitat de

Filipines de Manila. Dins del cicle La dona en diferents cultures que consta

de 5 tertúlies. Es tractarà entre d'altres aspectes, l'educació, les tradicions, el
rol familiar, la religió en la vida social, la formació acadèmica, ...
Organitza: Centre Cristià dels Universitaris
Data: dijous 8 de gener
Lloc: Local del Centre

ci Villarroel, 81
* Per a més inforrnació, adreceu-vos al tel. 323 33 68

• L'EDUCACIÓ DE LES DONES COMPTA?
Debat que forma part de la programació de les acuvitats 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 12 de gener
Horari: 20 h.

Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61

• ELS MONESTIRSA L'EDATMITJANA
Cicle de conferències a càrrec de Roser Cabra i M. Rosa Aznar. Conferències
del mes de gener: L 'espiritualitat cristiana en e! pas de! món antic al
medieval; Naixement del monaquisme ; El monacat hispano-visigot
Organitza: Associació de dones de l'Eixample
Dates: els dimatrs del 13 de gener al 3 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Local del Centre Comarcal Lleidetà

Gran Via de les Corts Catalanes, 592, 1er. la.
* Per a més informació i inscripcions, adreceu-vos a la secretaria del Centre
de 10 a 14 h., tel. 318 27 88/27 75
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• LA BIBLIOTECA FRANCESCA BONNEMAISON, 89 ANYS
D'HISTÒRIA
Con£ex:èneia,.a..:càr.rec<d�Anna,Cabó;"responsable de Ia biblieteca-Introducciói'

presentació de l'acte a càrrec d'Isabel Segura, historiadora. Coincidint amb el
10 aniversari de Ca La Dona, aquesta conferència obre el cicle de

conferències "Un espai de dones i per a les dones"

Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 21 de gener
Horari: 20 h.
Lloc: Ca la Dona

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

• GUATEMALA: ELS COLORS D'UN POBLE
Tertúlia a càrrec de Consol Camí, membre de l'associació Amistat amb el

poble de Guatemala. Dins del cicle La dona en diferents cultures que consta

de 5 tertúlies. Es tractarà entre d'altres aspectes, l'educació, les tradicions, el
rol familiar, la religió en la vida social, la formació acadèmica, ...

Organitza: Centre Cristià dels Universitaris
Data: dimecres 21 de gener
Lloc: Local del Centre

ci Villarroel, 81
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 323 33 68
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I CURSOS, SEMINARIS,....

• CURS D'INICIACIÓALA FOTOGRAFIA CREATWA
A càrrec d'Empar Iglesias, per ajudar a descobrir la tècnica i els codis

d'expressió bàsics d'aquest mitjà, els quals s'utilitzaran per desenvolupar
millor la creativitat i sensibilitat

Organitza: Ca la Dona

Presentació del curs: dimecres 21 de gener
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona

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

• L'AGRESSIVITAT ALS CENTRES: PROPOSTES PER A LA

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES DES DE LA COEDUCACIÓ
Curs a càrrec de Kyrn Dorman, que te com a objectius, entre d'altres, el
tractament de l'agressivitat com a construcció cultural dels gèneres, oferir
recursos per entendre la realitat del conflicte, augmentar la confiança i
l'autoestima del professorat, ...

Organitza: Associació de mestres Rosa Sensat
Dates: els dijous del 29 de gener al 2 d'abril
Horari: de 18 a 21 h.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 237 07 01
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IALTRES ACTES

• HOMENAJE
Obra de teatre interpretada per l'actriu cubana Alejandra Egida. L'obra tracta

sobre el debat intern d'una actriu negra entre acceptar els personatges que se

li assignen - esclaves, criades, cuineres, ... - o lluitar pel seu dret a interpretar
heroïnes de les obres clàssiques universals
Organitza: Ca la Dona
DataI divendres 16 de gener-
Horari: 22 h.
Lloc: Ca la Dona

el Casp, 38 pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 41271 61

• CONCERTDEMÚSICA DE CAMBRA
Duet de violins, el concert anirà a càrrec de les violinistes Anna Gassiot
Sandaran i Isabel Díaz Ferrero, que interpretaran obres d'I. Pleyel i F. Mazas
Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 24 de gener
Horari: 21 h.
Lloc: Ca la Dona

el Casp, 38 pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 41271 61
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I PREMIS I CONCURSOS

• CONCURS DE CARTELLS
5 ena. edició del concurs de cartells que servirà per iLlustrar el programa
d'actes preparat per al Dia Internacional de la Dona treballadora de

l'Ajuntament de Terrassa.
• Aquest concurs s'adreça únicament a dones i permet presentar les obres
en qualsevol tècnica (il.lustració, fotografia, collage, ... ). Els cartells han de
ser impresos a un màxim de tres tintes planes i les seves dimensions seran de

35x70 cm. Cada dona concursant presentarà un sol treball.
• Els treballs s'hauran de presentar muntats sobre suport rígid, preveient en
espai pel text "Dia Internacional de la Dona} 8 de març de 1998" i ellogotip
de l'Ajuntament. Al dors del suport hi constarà un lema i/o un pseudònim.
• Els treballs s'han de presentar a la Casa Galèria (carrer Nou de Sant Pere,
36) abans del l S de gener de 1998.
• El guardó es de 75.000 pts., a més d'un diploma acreditatiu que també
obtindrà el segon i tercer premi.
* Per a més informació i ampliació de les bases, adreceu-vos als tels. 785 01
39 - 785 0229 de la Casa Galèria

• I CONCURS LITERARIDE NARRATWA PERA 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 o relat curt). No

s'acceptarà, per tant, poesia, assaig, ni cap treball que no s'adeqüi a aquestes
bases. Es presentarà, únicament, 1 treball per autora.
• Els originals s'hauran d'entregar a la Biblioteca Municipal Soler i Palet
(carrer de la Font Vella, 28, 08221 TERRASSA).
• Totes les obres presentades hauran de ser inèdites.
• El termini d'admissió d'originals serà fins al 30 de gener de 1998 a les 20
h.
• La dotació del guardó és de 50.000 pts. per a l'obra guanyadora i de
25.000 i 15.000 pts. per al segon i tercer premis, respectivament Organitza:
Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa amb la col.laboració de la
Casa Galèria.
* Per a més informació i ampliació de les bases, adreceu-vos als tels. 785 01
39 - 785 02 29 de la Casa Galèria
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• CONCURS DE DISSENYDE LA BUTLLETA DE CA LA DONA
En motiu de la celebració dels 10 anys de Ca la Dona, espai de dones i per a

dónes, es couvoca.un.concurs.de.disseny de la.nova butlleta-de sòcia"
• Podran participar-hi totes les dones amb un màxim de dues butlletes
• Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites. El tamany
màxim serà DIN A-4 i es presentarà amb un màxim de dues tintes i en

suport rígid
• L'eslògan central es Ca la Dona 10 anys: el somni continua. No

t'adormis, fes-te sòcia. l constarà també el text de la butlleta de sòcia, el de
presentació de l'associació i ellogotip
• Les obres es presentaran sense signar i s'han d'entregar a Ca La Dona.
Concurs 10 anys, c. Casp, 38, pral., 08010 Barcelona, abans de131 de gener
• El premi contarà de 20.000 pts. en llibres a la llibreria Pròleg
Organitza: Ca la Dona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61 de Ca la Dona,
dimarts, dimecres i dijous de 10 a 14 i de 16 a 20 h.

• WPREMI CARMEN DE BURGOS
• Hi poden participar tots els articles que hagin estat publicats en diaris i
revistes durant el 1997, amb una extensió no superior a les 5.000 paraules.
• El termini de presentació finalitzarà el 31 de gener de 1998.
• Premi de 400.000 pts.
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
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• XIIEDICIÓ DEL PREMI8 DEMARÇMARIA AURÈLIA CAPMANY
La XII 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 doncs immigrades i/o de minories

ètniques 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 a entitats, hauran de tenir la
seu a la ciutat de Barcelona.
• Dotació del premi:
- 1.500.000 pts. al millar projecte que tingui com a finalitat promocionar
i estimular la presència activa de les dones immigrades i/o de minories

ètniques en tots els àmbits de la vida ciutadana, segons decisió del jurat
oficial.
- 2SD.OOO pts. al millar projecte que tingui com a finalitat promocionar i
estimular la presència activa de les dones immigrades i/o de minories

ètniques 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 13 de
febrer a les 14 h.
Convoca: Ajuntament de Barcelona
L'acte de concessió del premi tindrà lloc el dia 9 de març de 1998
* Els projectes per participar en el concurs s'adreçaràn al Centre Municipal
d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), pg. de Gràcia, 2, 20n.,
08007-Barcelona, de dilluns a divendres de 12 a 14 h. i dimarts i dijous de
16 a 19 h., tel. 318 7879
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• 5 PREMI D'INVESTIGACIÓ: SOBRE LA REALITAT SOCIAL,
POLÍTICA, ECONÒMICA I CULTURAL DE LES DONES DE
TERRASSA;"
• Podran participar-hi, sota pseudònim a 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 NOll de Sant Pere, 36, Terrassa, de 9 a 13 h. i de 16 a 20 h. Tel.
785 01 39 - 785 02 29
• El termini de presentació dels treballs és e129 de maig de 1998
• Les normes de presentació es podran recollir al. Centre d'Estudis Històrics,
c. Pantà, 20, baixos o a la Casa Galèria
• S'estableix un únic premi de 300.000 pts, L'Ajuntament de Terrasssa es

compromet a l'edició de l'obra guanyadora
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 nONA 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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