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I CURSOS, SEMINARIS, ....

• DONES IMIGRACIONS A LA MEDITERRANIA OCCIDENTAL
Curs que pretén oferir una panoràmica completa tant a nivell

sociodemogràfic com cultural, econòmic, legal, educatiu i associatiu de la
condició de la dona immigrada, des de Ia doble perspectiva de les
conseqüències a la societat d'origen (Marroc, Tunis i Algèria) i la situació
a la societat receptora (Espanya, Itàlia, França), fent una especial menció
al cas català. Amb la participació de diverses persones especialistes en el
tema.

Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Universitat Politècnica de
Catalunya i l'Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació
Dates: del dilluns 13 al divendres 17 de juliol
Horari: de 9.30 a 13.30 i de IS.00 a 17.00 h.
Lloc: EUPVG

Av. de Víctor Balaguer, s/n
Vilanova i la Geltrú

* Per a més informació del preu d'inscripció i sol.licitut de beques,
adreceu-vos a la Secretaria del Campus Universitari de la Mediterrània al
tel. 93 292 06 06
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I PREMIS I CONCURSOS

• ATORGAMENTDELS PREMIS EL LLIR l EL CARD

Atorgament dels premis periodístics a professionals de Catalunya i de
l'Estat espanyol, que s'hagin distingit per la seva tasca informativa en pro
o en contra en qüestions de gènere.
Organitza: Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Data: dimecres 8 de juliol
Horari: 22.30 h.
Lloc: Luna Mora

c/ Ramon Tries Fargàs, s/n
* Cal invitació
Per a més informació i sol.licitut d'invitacions, adreceu-vos a l'Ass. de
Dones Periodistes (tels. 93 301 16 77 i 93 317 19 20 - Rambla

Catalunya, 10)

• PREMIO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA CONCEPCIÓN
GIMENO DE FLAQUER
• Participants: estudiants de diplomatura, llicenciatura o doctorat, i

investigadores que no siguin doctores.
• El tema dels treballs que optin al premi es lliure, és a dir, relatiu a

qualsevol disciplina científica sempre que estigui plantejat des d'una

perspectiva feminista.
• Els treballs han de ser originals, inèdits i d'extensió inferior a 30 folis,
quedant exclosos els treballs becats i els premiats en altres certàmens.
• Dotació del Premi: 40.000 ptes.
Organitza: Universidad de Zaragoza - Seminario Interdisciplinar de
Estudios de la Mujer
Termini d'entrega: abans del dimecres 30 de setembre de 1998
Lloc: SIEM (Premio de investigación), Facultat de Medicina B, planta
baja, Universidad de Zaragoza. 50009 Zaragoza
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 976-761708
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• IGUALTATD'OPORTUNITATS HOME-DONA
8a Edició dels premis Memorial Carme Karr que tenen per objecte
premiar les actuacions remarcables a exemplars en el camp de la igualtat
d'oportunitats home-dona en els mitjans de publicitat i d'informació
periodística realitzades en el decurs de l'any 1997.
• Hi poden participar totes les persones, físiques a jurídiques, que hagin
realitzat les actuacions objecte d'aquests premis dins el territori de

Catalunya.
• S'atorgaran quatre premis:
- Un premi al millor anunci publicitari, campanya a activitat promocional
on es posin de manifest els valors igualitaris home-dona.
- Tres premis (televisió, ràdio i premsa escrita) a professionals de la
informació que s'hagin distingit per una actuació sostinguda, en un mitjà
de comunicació, en la qual s'hagi posat de relleu la voluntat d'informar
sobre temes d'igualtat d'oportunitats home-dona.
• Dotació dels premis: 500.000 pts.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini d'entrega: a les 17.30 h. del dimecres 30 de setembre de 1998
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona

el Viladamat, 319, ent.
08029 Barcelona

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 317 92 91

• Il CONCURS DE FOTOGRAFIA: IMATGES DE LESBIANES
El Grup Lesbos de la Federació Coordinadora Gai-Lesbiana porta a

terme des de fa tres anys la Campanya de Visibilitat de les Dones
Lesbianes, dins de la qual es convoca aquest segon concurs de fotografia
amb el tema Famílies de Dones: una realitat, un dret.
• Hi podrà participar tothom sense distinció de sexe, amb un màxim de

quatre fotografies
• Les fotografies poden ser en blanc i negre a color de 20x30 cm.

reforçades amb cartolina rígida de 25x35 cm. de color negre.
• S'atorgaran 3 premis de 40.000, 20.000 i 10.000 pts. i 2 accèssits.

Organitza: Grup Lesbos
Col.labora: Regiduria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona
CIRD
Termini d'inscripcions: del dimarts 1 de setembre al divendres 23

d'octubre de 1998
Lloc: Coordinadora Gai-Lesbiana

el Bonaventura Muñoz, 4
08018 Barcelona

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 309 79 97
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• PREMIO MARIA TERESA LEÓN PARA AUTORAS DRAMÁTICAS
1998
Per tal de propiciar i afavorir l'escriptura d'obres literàries dramàtiques per

part de les dones.
• Podran participar totes les dones escriptores de textos literaris

dramàtics, amb obres escrites en castellà, català, gallec o euskera i d'una
extensió equivalent a la durada normal d'un espectacle.
• El veredicte del jurat es farà públic al Acta Anual de Entrega de
Premios de la ADE, que tindrà lloc en les últimes setmanes de l'any 1998.

• Premi: lliurament d'un certificat acreditatiu, una petita estàtua
realitzada pel pintor i escultor José Hernández i una dotació de

1.250.000.- ptes. També es concedirà un ACCÈSSIT dotat de 575.000.

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").
Termini d'entrega: 15 de setembre de 1998.

Organitza: Instituto de la Mujer i la Asociación de Directores de Escena

(ADE), amb la col.laboració de la Fundación Autor de la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE).

• PREMI DUPONT
• Premi a la millor iniciativa empresarial promoguda per dones.
• Hi poden participar totes les dones que hagin elaborat un projecte
empresarial i l'hagin posat en funcionament a Catalunya en el decurs de

l'any 1998.
• Dotació del Premi: 500.000 pessetes.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini d'entrega: a les 17.30 h. del dilluns 30 de novembre de 1998
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona

ci Viladamat, 319, ent.
08029 Barcelona

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 317 9291
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• II CONCURS FOTOGRÀFICMEMORIAL MARIA RÚBIES
• Participants: dones residents a Catalunya.
• En commemoració del 50 è. Aniversari de la Declaració Universal

dels Drets Humans es guardonarà una fotografia realitzada per una dona

sobre el tema següent: La pau a la Mediterrània.

• Les fotografies han de ser originals i no haver guanyat un premi amb
anterioritat. Poden ser en color a blanc i negre, i el format que es

recomana és el de 18 x 24 cm., i la grandària màxima admesa de 30 x 40

cm .. S'han de muntar en suport de cartolina negra, que sobresurti 3 cm.

per banda.

• Cada autora podrà presentar a concurs una sola fotografia.
• Dotació del Premi: 500.000 ptes.
Organitza: Institut Català de la Dona

Termini d'entrega: a les 17.30 h. del dimecres 30 de desembre de 1998
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona

el Viladamat, 319, ent.
08029 Barcelona

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 317 92 91

=e-s voleu que les vostres activitats apareguin a I' AGENDA DONA mensual, us demanem que ens les

feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat, al Centre Municipal
d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, el Llacuna, 161, 2a., 08018 Barcelona.
Tei 93 291 84 92 Fax. 291 8499
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