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I JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS ...

• PARELLES DE FET

Debat i constitució del grup de treball sobre els drets laborals de les

parelles de fet.

Organitza: Departament de la Dona de la U.G.T.

Data: dissabte 5 de juny
Horari: 11 h.
Lloc: Seu de la U.G.T.

Rambla Santa Mònica, 10
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 304 68 00

• INSTITUCIONS DEMOCRÀTIQUES A CATALUNYA

Xerrada.
Orcanitza: Grup dones en Forma de Torre l.lobeta

Data: dijous tu de juny
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Torre l.lobeta

Santa Fe, 2
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93358 36 14

• TERTÚLIA LITERÀRIA
Llibre recomanat, La solitud de les parelles de la Dorothy Parker.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 12 de juny
Horari: 18 h.

Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25

• 30 ANYS DE STONEWALL

Xerrada amb la participació d'una persona testimoni dels fets de

Stonewall.

Organitza: Comissió unitària 28 de juny
Data: dilluns 28 de juny
Horari: 19.30 h.

Lloc: Pati Llimona

Regomir,3
* Per a més informació, adreceu-vos a Ca la Dona al tel. 93 412 7161



• COMUNITAT LESBIANA?

Xerrada a càrrec de M. Jesús Izquierdo, professora de Sociologia de la

UAB.

Organitza: Grup de Lesbianes Feministes

Data: dimecres 30 de juny
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 77 01 els dijous a

partir de les 20 h. o bé a lesbifem@hotmaí/.com

•
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I CURSOS, SEMINARiS, ....

• DONES QUE LLEGEIXEN A LA COL·LECCIÓ THYSSEN

BORNEMISZA PER DONES QUE ESCRIUEN

Jornades que tenen l'objectiu d'intentar esbrinar què llegien les nostres

avantpassades. Cicle coordinat per l'escriptora Carme Riera, amb les

conferències de Josefina Aldecoa (dijous 3) i Marina Mayoral (dijous
17).
Organitza: Fundació Thyssen
Dates: els dijous 3 i 17 de juny
Horari: 19.30 n.

Preu: 400 ptes.
Lloc: Col·lecció Thyssen-Bornemisza

Baixada Monestir, 9
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 280 14 34

• COM !_LEGIR UN QUADRE
Curs intensiu a càrrec de l'artista Mariona Millà, especialitzada en

pintura i procediments murals. Curs de caràcter divulgatiu;
especialment pensat per a persones sense grans coneixements

específics sobre el tema, però sensibles a les arts plàstiques.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: divendres 4 i dissabte 5 de juny
Horari: divendres de 19 a 21 h. i dissabte d'11 a 14 i de 16 a ... h.

Preu: 8.000 pta.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25

• MIRADES DE DONES

Taller de lectura i escriptura crítica que es realitza tots els tercers

dissabtes de cada mes, a càrrec de Nora Almada i Miriam Ballesi. En

aquesta ocasió estarà dedicat al llibre Las novias inmoviles de Pilar

Pedraza.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 19 de juny
Horari: de 17 a20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
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• ESCOLA DE TEOLOGIA FEMINISTA: SUPERAR LA VIOLÈNCIA
VI curs d'estiu que sota el títol de Superar la violència vol aprofundir en

tots els aspectes de la violència (sexuals, religiosos,' psicològics,
estructurals, físics, espirituals, militars) i de la cultura de la violència,
sobretot la que afecta a la vida i la dignitat de les dones.
* Dilluns 28: conferència introductòria del curs, Tensions entre les

esglésies: la unitat i/o el poder. Manca del femení, a càrrec de Luigi
Sandri, periodista italià.

Organitza: Col-lectiu de Dones en l'Església
Dates: dilluns 28 de juny i 9, 10 i 11 de juliol
Horari: dilluns 28 a les 18.30 h., divendres 9 a les 18.15 h., dissabte 10

i diumenge 11 tot el dia

Lloc conferència introductòria del curs:

Auditori de la Fundació de l'Enciclopèdia Catalana

Diputació, 250
Lloc jornades: Convent del Caputxins de Sarrià

Plaça Eloi de Bianya, sin
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 453 28 00109

•

• MÀSTER D'ESTUDI INTERDISCIPLINARI SOBRE LA VIOLÈNCIA
DOMÈSTICA
Màster dirigit a persones llicenciades _ a amb titulació equivalent de

segon cicle universitari. També' poden cursar-lo persones amb

experiència de treball en el camp de la violència domèstica a amb

titulació universitària de primer cicle.
El programa general està organitzat en quatre mòduls:

1. Perspectives fonamentals.
2. La problemàtica del maltractament a la família.

3. El tractament de la violència domèstica.

4. Caixa d'eines per a l'anàlisi i la intervenció.

Inclou a més uns altres dos apartats:
5. Pràctiques.
6. Projecte d'investigació-intervenció.
Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona i Tamaia

Associació de dones contra la violència familiar.

Data: d'octubre del 1999 a juny del 2001
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 581 23 19/21 89
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I ALTRES ACTES

• VII MOSTRA INTERNACIONAL: DE FILMS DE DONES

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona és un espai
d'exhibició cinematogràfica creat el 1993 amb l'objectiu de difondre la

riquesa, la varietat i la qualitat de les obres cinematogràfiques
realitzades per dones, obres que a causa de les prioritats de la

distribució comercial, poques vegades arriben a les nostres pantalles.
La VII edició de la Mostra Internacional de Films de Dones reuneix com

sempre ficcions, documentals i curtmetratges i està organitzada en 7

seccions: homenatge; revelacions; ficcions; 5 recorreçuts documentals;

curtmetratges; un espai propi, un film coiíectiu i la novetat d'un nou

espai dedicat a la videocreació anomenat OVNI. Aquesta incorporació :

és una aportació de l'equip d'OVNI (Observatori de vídeo no identificat)
responsable de la Mostra de vídeo independent, al Centre de Cultura

Contemporània i permet obrir la programació él aquest àmbit creatiu tan

ric en propostes i novetats.

Organitza: Drac Màgic
Col-laboren: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona,

Diputació de Barcelona i altres
'

Dates: del dilluns 7 al diumenge 13 de juny
Lloc: Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, cinema Aquitania

Av. Sarrià, 33
* Per a més informació, adreceu-vos al Drac Màgic, als tels. 93 215 92

39/68 59

• RECORREGUTS DOCUMENTALS

VII MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES

En aquesta edició de la Mostra, el gènere documental té un clar

protagonisme, amb una selecció integrada per onze pellícules
classificades en cinc recorreguts diferenciats: la guerra; el treball; les

transgressions; mirades i territoris i finalment retrats.

Organitza: Drac Màgic
Col-laboren: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona,

Diputació de Barcelona i altres

Dates: del dilluns 7 al diumenge 13 de juny
Preu: 400 ptes.
Lloc: Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, cinema Aquitania

Av. Sarrià, 33
* Per a més informació, adreceu-vos al Drac Màgic, als tels. 93 215 92

39/68 59
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• VALlE EXPORT, CREADORA AUDIOVISUAL

Dins la VII Mostra Internacional de Films de Dones, trobem la secció de

revelacions, la qual ens proposa el descobriment de quatre creadores

audiovisuals imprescindibles per a la reconstrucció de la nostra

memòria visual.

Valie Export: de la mà d'una de les cineastes feministes capdavanteres
del continent europeu ens arriba Unsïchtbare Geqner (Adversaries
invisibles 1978). La realitzadora austríaca fa una incursió surrealista pel
tema de la desintegració de la identitat física i psíquica, a través de

l'exhibició dels recursos estètics més vanquardistes i la integració del

vídeo i la tècnica de les installacions artístiques.
Organitza: Drac Màgic
Col-laboren: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona,
Diputació de Barcelona i altres

Data: dilluns 7 de juny a les 17.30 h.'

Preu: 4 JO ptes.
Lloc: Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, cinema Aquitania

Av. Sarrià, 33
* Per a més informació, adreceu-vos al Drac Màgic, als tels. 93 215 92

39/68 59

• EUGÈNIA BALCELLS, CREADORA AUDIOVISUAL

Dins la VII Mostra Internacional de Films de Dones, trobem la secció de

revelacions, la qual ens proposa el descobriment de quatre creadores

audiovisuals imprescindibles per a la reconstrucció de la nostra

memòria visual.

Eugènia Balcells: pionera catalana, de la qual la Mostra oferirà una

retrospectiva amb quatre de les seves primeres creacions

cinematogràfiques realitzades en els anys setanta amb una clara

posició vanguardista. Amb la presència de la realitzadora.

Organitza: Drac Màgic
Col·laboren: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona,
Diputació de Barcelona i altres

Dates: dilluns 7 a les 19.30 i dimecres 9 a les 22 h.

Preu: 400 ptes.
Lloc: Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, cinema Aquitania

Av. Sarrià, 33
* Per a més informació, adreceu-vos al Drac Màgic, als tels. 93 215 92

39/68 59
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• • LIZZIE BORDEN, CREADORA AUDIOVISUAL

Dins la VII Mostra Internacional de Films de Dones, trobem la secció -de

revelacions, la qual ens proposa el descobriment de quatre creadores

audiovisuals imprescindibles per a la reconstrucció de la nostra

memòria visual.

Lizzie Borden: el tractament del feminisme a la societat contemporània
troba també el seu espai a la pel·lícula d'aquesta realitzadora nord

americana, Born in Flames (Nascuda de les flames 1983). El film

exposa la visió futurista utòpica d'un exèrcit de dones que intervé

activament en contra de la violació, el colonialisme, el racisme, l'atur .i
altres tipus de violència i discriminació.

Organitza: Drac Màgic
Col·laboren: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona,

Diputació de Barcelona i altres

Dates: dimarts 8 de juny a les 19.30 h.

Preu: 400 ptes.
Lloc: Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, cinema Aquitania

Av. Sarrià, 33
* Per a més informació, adreceu-vos al Drac Màgic, als tels. 93 215 92

39/68 59

• ALISON DE VERE, CREADORA AUDIOVISUAL

Dins la VII Mostra Internacional de Films de Dones, trobem la secció de

revelacions, la qual ens proposa el descobriment de quatre creadores

audiovisuals imprescindibles per a la reconstrucció de la nostra

memòria visual.

Alison de Vere: va ser la directora anglesa més guardonada als

Festivals d'animació i va formar part de l'equip de realització de la

cèlebre Yellow Submarine. La Mostra presentarà sis dels seus

curtmetratges.
Organitza: Drác Màgic
Col·laboren: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona,

Diputació de Barcelona i altres

Data: dimecres 9 a les 17.30 h.

Preu: 400 ptes.
Lloc: Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, cinema Aquitania

Av. Sarrià, 33
* Per a més informació, adreceu-vos al Drac Màgic, als tels. 93 215 92

59/6859
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• FESTA DEL VI ANIVERSARI DEL GRUP DONES EN FORMA DE

TORRE LLOBETA

Festa i presentació del llibre Entre cassoles, recull i comentaris de

receptes de les nostres avantpassades.
Organitza: Grup dones en Forma de Torre Llobeta

Data: dijous 17 de juny
Horari: 18 h.

Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta

Santa Fe, 2
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 36 14

• DE FET, LES PA�ELLES I UN CARRER PER A LES LESBIANES

Vermut i presentació dels opuscles De fet, les parelles i Un carrer per a

les lesbianes.

Organitz(): Grup de Lesbianes Feministes

Data: dissabte 19, de juny
Horari: 13.30 h.

Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 77 01 els dijous a

partir de les 20 h. o bé a lesbifem@hotmail.com

• BOLLOMARATÓ
13 hores de pelHcutes de temàtica lesbiana.

Organitza: Grup de Lesbianes Feministes

Data: dissabte 19 de juny
Horari: de 15 h. fins a les 4 de la matinada

Preu: 300 ptes.
Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 77 01 els dijous a

partir de les 20 h. o bé a lesbifem@hotmail.com

• PRESENTACIÓ DEL NÚM. 18 DE LA VEU DE TORRE LLOBETA

Monogràfic sobre literatura.

Organitza: Grup dones en Forma de Torre Llobeta

Data: dijous 23 de juny
Horari: 18 h.

Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta

Santa Fe, 2
* Per � més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 36 14
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• DIA DE L 'OHGULL GAIl LESBIÀ
Durant tot el dia, hi haurà un tenderol informatiu a la Rambla.

19.30 h.: Manifestació a la plaça Universitat

23 h.: Festa a la plaça de la Mercè

Organitza: Comissió unitària 28 de juny
Data: dissabte 26 de juny
* Per a més informació, adreceu-vos a Ca la Dona al tel. 93 412 71 61
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I EXPOSICIONS

• SENECA FALLS UN SEGLE I MIG DEL MOVIMENT

INTERNACIONAL DE DONES

Exposició gràfica que vol donar a conèixer el que ha representat per a

la societat d'arreu del món els 150 anys transcorreguts des que un

centenar de dones i homes, reunits a Seneca Falls, estat de Nova

York, el juliol del 1848, van signar la Declaració de Sentiments i

Resolucions que denunciava els abusos exercits per l'home sobre la

dona i proclamava la igualtat entre els sexes.

Organitza: Associació d'ensenyants per una educació no sexista

Margarita Comas
Col-labora: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i

Universitat de Barcelona
Data inauguració: dilluns 19 de maig
Dates: del dilluns 19 de maig al diumenge 6 de juny
Lloc: Palau de la Virreina

la Rambla, 99
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 54 12

• EL LLENGUA TGE DEL BUIT

Exposició de pintures d'Anna Andrés. Hi haurà també un cicle de

conferències els dies 2, 3 i 4 i és possible l'accés a la totalitat

d'aquesta exposició realitzant una visita virtual a la seva pàgina web:

www.ictnet.es/+aandres.

Organitza: La Casa Elizalde, Districte de l'Eixample
Dates: del dimarts 25 de maig al diumenge 6 de juny
Horari: de dilluns a divendres de 17 a 20 h., dissabte de 10 a 13 i de 17

a 20 h. i diumenge de 10 a 14 h.

Lloc: Casa Elizalde

València, 302
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 488 05 90

• Avís PER A NAVEGANTS

Exposició d'obra gràfica i dibuixos de la Teresa Gómez Martorell.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data inauguració: dijous 3 de juny
Dates: del dijous 3 al dimecres 30 de juny
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al te! 93 319 24 25
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• UN CARRER PER A LES LESBIANES

Exposició.
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes

Dates: del dissabte 19 de juny al 3 de juliol
_Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
* Per a més irrtormació, adreceu-vos al tel. 93 412 77 01 els dijous a

partir de les 20 h. o bé a fesbifem@hotmai/.com
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I PREMIS I CONCURSOS

• PREMIO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA "CONCEPCIÓN GIMENO

DE FLAQUER"
El Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad

de Zaragoza convoca aquest premi d'investigació relatiu a qualsevol

disciplina científica sempre que sigui plantejat des d'una perspectiva
feminista.
- El premi està dotat de 40.000 ptes.
- Poden optar al premi estudiants de diplomatura, llicenciatura o

doctorat, i persones investigadores que no siguin doctores.
- Els treballs s'han d'entregar abans del 30 de setembre de 1999 a

SIEM (Premio de Investigación). Facultat de Medicina B, planta baja.
Universidad de Zaragoza. 50009 Zaragoza.
- El premi es convocarà anualment.

_f!!SSi voleu que les vostres activitats apareguin a l' 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:
cI Llacuna, 161, 2a., 08018 Barcelona.

Telèfons 291 8491/92/93

Fax. 291 8499

E-mail: CIRD@mail.bcn.es
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