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

• ELSMONESTIRSA L 'EDATMITJANA
Cicle de conferències a càrrec de Roser Cabra i M. Rosa Aznar.
Organitza: Associació de dones de l'Eixample
Dates: els dimarts del 3 de febrer al 3 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Local del Centre Comarcal Lleidetà

Gran Via de les Corts Catalanes, 592, ler. la.
* Per a més informació i inscripcions, adreceu-vos a la secretaria del
Centre de 10 a 14 h., tel. 3182788/2775

• QUÈ HA DE CANVIAR PER QUE ACABIN LES AGRESSIONS DE
LESDONES?
Xerrada a càrrec de Mercè Molina, advocada i membre de l'Associació de
Dones juristes; Bea Masià i Carmen Domingo, membres de l'Associació
de dones contra la violència familiar (TAMAIA). Modera Carmen
Menchon.

Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 4 de febrer
Horari: 20 h.
Lloc: Ca la Dona

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

• RÚSSIA: UNA TERRA ENTRE DOS MÓNS
Tertúlia a càrrec de Dolors Chavarria, filòloga i professora de rus. 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 5 de febrer
Lloc: Local del Centre

e/ Villarroel, 81
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 323 33 68
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• ESCRIPTORES D'ORIENT,AVUI
Conferència de la panoràmica de poesia i contes xinesos i vietnamites,
amb textos inèdits i imatges.
A càrrec d'Isabella Castriota Scandeberg, guionista. Ha treballat com a

directora i periodista per la RAI (TV italiana), la BBC i Channel 4. És
diplomada en llengua i literatura japonesa i actualment profunditza els
seus estudis sobre literatura de dones.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 7 de febrer
Horari: dill a 13.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

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

• TRANSFORMEM LA CIUTAT DONANT VALOR A LA
PARTICIPACIÓ DE LES DONES
Inici del cicle de debats entorn a la ponència Transformem la ciutat
donant valor a la participació de les dones, del I Congrés de les Dones de
Barcelona.
Entitat autora de la ponència: Ca la Dona

Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 11 de febrer
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona

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

• LA TERÀPIA GESTALT
Xerrada a càrrec de Verònica Donoso, psicòloga.
Organitza: Grup Àgata, Associació catalana de dones afectades de càncer
de mama
Data: dijous 12 de febrer
Horari: 17.30 h.
Lloc: Local de l'associació

el Virtut, 5, entresol
Tel. 415 93 94
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• V JORNADES DE REFLEXIÓ "SER DONA I ENSENYANT: UN
PROBLEMA O UNA OPORTUNITAT?". Mirar en positiu la
feminització de l'ensenyament
Divendres 13: Taula rodona, amb la participació de Remei Arnaus,
professora de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona; Ita
Alabat, mestra d'educació infantil, psicòloga i membre del Grup Minerva
i Eulàlia Lledó, professora de llengua i literatura de secundària.
Dissabte 14: ponència "Les capacitats de les dones per transformar la
realitat quotidiana", a càrrec de Dolares Juliana, antropòloga, professora
de la Universitat de Barcelona.

Organitza: Associació de Mestres Rosa Sensat

Grup de Treball Per una educació no sexista

Inscripcions: fins el divendres 6 de febrer
Dates: divendres i dissabte 13 i 14 de febrer
Lloc: Escola d'Arts i Oficis (recinte Escola del Treball)

Compte d'Urgell, 187. Entrada pel carrer Rosselló
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. de l'Associació 237 07 01

• TERTÚLIA LITERÀRIA
A càrrec de Luisa Fortes, es parlarà del llibre Artemisia gentileschi
d'Anna Banti.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 14 de febrer
Horari: 18 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

c/ Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 3192425

• POLÍTICA, FEMINISMO YPOLÍTICADE LASMUJERES
Són pràctiques compatibles o excloents?
Tertúlia en la que es parlarà amb tres dones a partir de la seva propia
experiència política.
Organitza: DUODA, Centre de Recerca de Dones
Data: dimarts 24 de febrer
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Pavelló 2, Aulari de Filosofia

e/ Baldiri Reixac, s/n
Tel. 448 1399
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• DONAITREBALLENUNASOCIETATCANVlANT
Dins del cicle de Jornades que organitza UGT de Catalunya sota ellema
"Cap el Congrés". La que us presentem tracta d'aprofundir en

l'especificitat de les dones dins del món del treball.
Conferència "Dona i treball en una societat en transformació", a càrrec
d'Inés Alberdi, Catedràtica de Sociologia de la Universitat Complutense
de Madrid.
Taules rodones: "Negociació col.lectiva i formació: instruments per
avançar" i "Sindicalització de noves formes de treball", amb la

participació de destacades especialistes en el tema.

Organitza: Departament de la Dona d'UGT
Data: dimarts 24 de febrer
Horari: de 9.30 a 18.15 h.
Lloc: Institut Social de la Marina

el Alavedra, 1-13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 30468 00

• ALGÈRIA, L 'ALTRA CARA DE LA MEDITERRÀNIA
Tertúlia a càrrec de Khoukha Toukal, membre de l'associació Bayt Al
Thagafa. 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: dimarts 24 de febrer
Horari: 20 h.
Lloc: Local del Centre

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

• COMMANTENIR UN COS SA
Xerrada a càrrec de J. Bosch i Sanz, metge.
Organitza: Grup Àgata, Associació catalana de dones afectades de càncer
de mama.
Data: dijous 26 de febrer
Horari: 18 h.
Lloc: Local de l'associació

el Virtut, 5, entresol
Tel. 415 93 94
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• DONES I COMUNICACIÓ
Xerrada a càrrec de Pepi Rafel.
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 26 de febrer
Horari: de 17 a 19 h.
Lloc: Local del Centre Comarcal Lleidetà

el Telègraf, 69-71
* Per a més informació, adreceu-vos a Teresa: 435 15 90 / Dolors 455 35 99
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I CURSOS, SEMINARIS, ....

• TALLERD'ESCRIPTURA CREATWA
A càrrec de Maite Hernàndez, publicista i periodista.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dimarts fins al juny
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

el Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 3192425

• PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS, APROFUNDINT AMB LA
MEMÒRIA
Seminari a càrrec de Carme Boa.

Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Dates: els dijous 5 i 12 de febrer
Horari: de 17 a 19 h.
Lloc: Local del Centre Comarcal Lleidetà

el Telègraf, 69-71
* Per a més informació, adreceu-vos a Teresa: 4351590/ Dolors 455 3599

• TALLER DE REFLEXIÓ "LES DONES IEL PODER"
Coordinat per Mª Jesus Soriana, psicòloga.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: dimarts 10 i 24 de febrer
Horari: de 10 a 11.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

el Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 3192425

• TALLER D'ESCRIPTURA URBANA "CONPASO DEMUJER"
Comença el segon bloc del taller amb el tema Els sentits, a càrrec de
Nora Almada i Miriam Ballesi. Aquest taller consta de tres blocs de 4
sessions, amb una passejada per la ciutat cada un d'ells. El primer bloc ha

començat el dimecres 28 de gener amb el tema Viatges i l'últim tema serà
Contes i fades.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dimecres 25 de febrer
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

el Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 3192425
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IALTRESACTES

• DONES DE PEL.LÍCULA III
Cicle de Videofòrum.

Organitza: Dones d'Horta
Dates: els dilluns del2 al23 de febrer
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis

el Feliu i Codina, 20
* Per a més informació, adreceu-vos als tels. 358 08 50 I 358 00 11

• LES DONES DEL 36

Espais de transmissiá d'història oral/Exposició / Visita al refugi del
Poble Sec

L'Ajuntament de Barcelona va otorgar el Premi 8 de març M. Aurèlia
Capmany 1997 al projecte presentat per l'associació Les dones del 36.
L'objectiu d'aquest projecte és la recuperació del paper de les dones en la
Guerra Civil i la transmissió de la seva experiència a les noves

generacions.
L'interès educatiu d'aquest projecte ha animat a organitzar des de l'IMEB
uns espais de trobada entre les dones del36 i l'alumnat de Barcelona com
a espais de transmissió d'història oral. Aquestes sessions s'acompanyen
amb una exposició i una breu audició de cançons de l'època. Com a

complement de l'activitat, el Centre de Documentació Històrica del Poble
Sec ens ofereix la visita el refugi de guerra.
L'acte de presentació per al professorat que tindra lloc el dijous dia 5 de
febrer a les 18 h., comptarà amb la participació de Mary Nash,
Catedràtica d'Història Contemporània de la UB, entre d'altres.
Organitza: Institut Municipal d'Educació de Barcelona (Direcció de
Serveis Educatius
Col.1aboren: Associació Les dones del 36, Districte Sants-Montjuïc i
Districte Ciutat Vella
Dates: del dimecres 4 al divendres 13 de febrer
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona - Sala Montserrat Roig

el Regomir, 3
* Per a més informació, adreceu-vos als tels. 402 35 28 i 402 35 78
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• CICLE DE TEATRE CONTEMPORANI
LECTURES DRAMATITZADES
Lectura de l'obra Avui Romea i Julieta original de Josep Palau i Babre.
Coordinació del cicle a càrrec de Maria Lluïsa Oliveda i Vicens A.
Escribà. Un cop finalitzada la lectura s'obrirà un col.loqui.
Organitza: Associació Teatre-Dona
Data: dimecres 11 de febrer
Horari: 19 h.
Lloc: Casa Elizalde - Sala d'Actes

el València, 302
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 488 05 90 i 488 18 39

• LES DONES DE DIFERENTS GENERACIONS, TENDÈNCIES I
LLENGÜES PARLENDE LLUR POESIA
Recital de poesia.
Organitza: Acadèmia Iberoamericana de Poesia
Data: dilluns 16 de febrer
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona

ci Regomir, 3
* Per a més informació, adreceu-vos als tels. 2684700 I 268 1609

• CICLE DE TEATRE CONTEMPORANI
LECTURES DRAMATITZADES
Lectura de l'obra La nina, original de Montserrat Cornet. Coordinació del
cicle a càrrec de Maria Lluïsa Oliveda i Vicens A. Escribà. Un cop
finalitzada la lectura s'obrirà un col.loqui.
Organitza: Associació Teatre-Dona
Data: dimecres 25 de febrer
Horari: 19 h.
Lloc: Casa Elizalde - Sala d'Actes

el València, 302
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 488 05 90 i 488 18 39
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I EXPOSICIONS

• NIL'ALleJA, NIL'EVA I!!
Ni fotografies, ni textes, ni caixes, ni miralls.
Exposició de l'artista Renata Otero.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data inauguració: dilluns 2 de febrer
Horari: 19.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

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

• ITINERARIS DE LESDONES DE SANTMARTÍ
Exposició que, a través de quatre àmbits temàtics, l'espai d'origen, l'espai
polític, el treball remunerat i el treball domèstic, s'endinsa en la múltiple i
excepcional història de les dones de Sant Martí des de finals de segle
passat fins a l'arribada de la democràcia.
Organitza: Districte de Sant Martí - Ajuntament de Barcelona
Dates: del dilluns 16 al dissabte 28 de febrer
Lloc: Biblioteca Xavier Benguerel

Avda. Bogatell, 17
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I PREMIS I CONCURSOS

• XII EDICIÓ DEL PREMI 8 DE MARÇ MARlA 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 dones 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 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 activa de les dones immigrades
i/o de minories ètniques 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 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.Iicitud: 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 78 79
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• CONCURS DE CARTELLS
Concurs del cartell anunciador del programa d'activitats del 8 de març,
Dia de la Dona, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
• Aquest concurs s'adreça únicament a dones, cada concursant podrà
presentar un màxim de dues obres, originals i inèdites
• Els cartells tindran una mida de 60x40 cm., realitzats en sentit vertical i
muntats sobre suport rígid
• Hi figurarà el text següent:

8 de març
Dia de Ia Dona

Sant Feliu de Llobregat
(Ioga de ['escut
de l'Ajuntament)

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE LLOBREGAT

• El termini d'admissió d'originals serà fins al 26 de febrer, els treballs
s'hauran de dirigir al Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament, ci
Rectoria,4
• La guanyadora rebrà la quantitat de 75.000 pessetes
* Per a més informació, adreceu-vos al Patronat Municipal de Cultura al
Tel. 685 80 02

• 5 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. Tel.
78501 39 - 785 0229
• El termini de presentació dels treballs és el29 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 Terrassa 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 DONA mensual, us demanem que ens les feu
arribar el més aviat possible al Centre Municipal d'Infonnació i Recursos per a les Dones, CIRD, Pg. de
Gràcia, 2, 2a., 08007 Barcelona. Tel i Fax. 3187879 - 3024997.
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