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

• ECOFEMINISME
Xerrada a càrrec de:
Maria Mies, sociòloga i directora d'estudis sobre la dona del Institut Of
Social Studies de La Haya i professora de sociologia en la Fachhochschüle
de Colonia. Coautora conjuntament amb Vandana Shiva (física, filòloga i

feminista) dels llibres Ecofeminismo i La práxis del ecofeminismo.

biotecnología, consumo, reproducción.
Josepa Brú, doctora en Geografía i directora del Institut del Medi Ambient
de la Universitat de Girona. Autora del llibre Media ambiente: poder y
espectáculo.
Orqan�tza: Llibreria Pròleg, Ca la Dona i Icaria editorial
Data: dijous 8 de juliol
Horari: 19 h.
Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos a Ca la Dona al tel. 93 412 71 61

Pròleg al tel. 93 319 24 25

• PROPUESTAS Y EXPERIENCIAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA
FAMILIAR Y LABORAL

Aquesta conferència europea és una acció del Proyecto "Compartir:
Promoviendo el Reparto de los Tiempos entre Mujeres y Hombres"

cofinançat per el IV Programa para la Igualdad de Oportunidades de

Mujeres y Hombres de la Comisión Europea.
('(qanitza: Associació Salut i Família
Col-labora: Ajuntament de Barcelona i Instituto de la Mujer (Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales)
Data: dijous 1 i divendres 2 de juliol
Horari: dj. de 15.30 a 18.30 h. / dv. de 9.30 a 13.00 i de 15.00 a 17.00
Lloc: Auditori del Pati Mannig

Montalegre, 7
Inscripció: entrada lliure prèvia inscripció a l'Associació Salut i Família

Via Laietana, 40, 3 er 2 a B
tel. 93 268 24 53
e-mail 10592emm@comb.es



I CURSOS, SEMINARiS, ....

• EL CONTE CONTEMPORANI
Taller intensiu d'escriptura creativa i literària, coordinat per Maite

Hernández, sobre la obra de les autores/s: Cortázar, O. Monzó, M. Mayoral i

altres. El tipus de treball que es portarà a terme és: escriure per llegir / llegir
per escriure.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dimarts de juliol
Horari: de 18 a 20 h.
Preu: 8.000 pta.
Lloc: Llibreria Pròleg

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

• LA SEXUAL/TA T FEMENINA. DE LA NIÑA A LA MUJER
Seminari de lectura basat amb el llibre de Oio Bleichmar, coordinat per
Concepció Garriga i Setó, psicòloga clínica, psicoterapeuta i analista

bioenergètica.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dijous 8 i 22 de juliol, 9 i 23 de setembre i 7 i 21 d'octubre
Horari: 13.30 a 15 h.
Preu: 4.000 ptes al mes
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més intormació : sol-licitud del programa, adreceu-vos a:

tel.: 93 784 11 47

e-mail: concep@conexion2000.com
web: http//:www.conexion2000.com/-concep
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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: dll. 28 a les 18.30 h., dv. 9 a les 18.15 h., dss. 10 i dg. '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, s/n
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 453 28 00/09

• COM LLEGIR UN QUADRE
Curs intensiu a càrrec de l'artista Mariona Millà, especialitzada en pintura i

procediments murals. Interpretació d'una obra pictòrica tant des del punt
tècnic com des del punt de vista dels corrents pictòrics i de pensament al
llarg de la història de la humanitat.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: divendres 9 i dissabte 10 de juliol
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
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• IDENTITATS, DIVERSITAT I EQUITAT: REPTES DEL NOU MIL-LENI

Seminari dins dels Juliols de la UB.

Programa:
- Identitats de gènere, equitat i diversitat
- La construcció de la masculinitat
- El món de la política: ciutadania i valors polítics
- Societat civil i espais de poder ciutadà
- Mundialització de l'economia, desenvolupament humà i sostenible
- Diversitat, valors i principis d'equitat
- Multiculturalisme i diversitat
- Gènere, literatura i multiculturalisme
- Identitats i nacionalismes. Identitat nacional i modernitat

Organitza: Universitat de Barcelona

Dates: del dilluns 12 al divendres 16 de juliol
Horari: de 16 a 20.30 h.

Preu: 23.500 ptes abans de I'll de juny / després, 26.500 ptes
. Lloc: Universitat de Barcelons

Gran Via Corts Catalanes, 585
* Per a més informació i inscripcions adreceu-vos al tel. 93 403 58 80 o bé a

la web http://www.ub.es/juliols

• LETRA DE MUJER

Taller intensiu d'escriptura creativa i literària, coordinat per Nora Almada i

Miriam Ballesi de "Las Peras del Olmo". Taller per apropar al conte, al relat i

a la poesia des de l'especial perspectiva de la literatura d'autores.

S'inclourà un dossier amb textos de Rodoreda, Peri Rossi, Martín Gaite,
Valdés, Pizarnic, entre altres.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: divendres 16 i dissabte 17 de juliol
Horari: divendres de 18 a 21 h. i dissabte d'11 a 14 h.

Preu: 6.000 ptes.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
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• ELLS I NOSALTRES
Taller d'escriptura, coordinat per Mercè Martí Arolas, filòloga i escriptora. En
aquest taller d'estiu, es proposa, a través dels textos dels autors i autores

més diversos - diversos per procedència, època, condició ¡ sexe -, obrir un

espai creatiu propi: de la lectura es passarà a l'escriptura i al debat.

S'adjuntarà un dossier de textos.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: del dilluns 9 al divendres 13 d'agost
Horari: de 19 a 20.30 h.
Preu: 8.000 pta.
Lloc: Llibreria Pròleg

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

• MÒDUL FORMA T/U D'ASSESSORES EN IGUAL TA T D 'OPORTUNITA TS
PER AFRONTAR L'ASSETJAMENT SEXUAL
Curs dins del Projecte Afrontar que porta a terme la Secretaria de la Dona
de la CONC, finançat per la Comissió Europea, que té com a objectiu
formar dones com assessores per a la igualtat d'oportunitats en temes

d'assetjament sexual. Les seves funcions serien:
- Assessorament a treballadores, sindicalistes, comitès d'empresa.
- Assessorament a les comissions negociadores dels convenis per a

l'establiment de clàusules específiques en els convenis col·lectius.
- Actuació en els casos en què es consideri convenient com a mitjancera.
Organitza: Secretaria de la Dona de la CONC
Dates: octubre
Data inscripcions: setembre
Lloc inscripcions: Secretaria de la Dona de la CONC

Via Laietana, 16, 5 a planta, despatx 513
* Per a més informació i inscripcions adreceu-vos al tel. 93 481 29 13 o bé
al correu electrònic dona@conc.es

5



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

cicle universitari. També poden cursar-lo persones amb experiència de

treball en el camp de la violència domèstica o 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)
Col·laboració: ICO (Institut Català de la Dona) i ICASS (Institut Català

d'Assistència i Serveis Socials

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

• 11/ FÒRUM OLíMPIC: LES DONES I EL MOVIMENT OLíMPIC. PRESENT

I FUTUR

Programa:
- Les dones en el món de l'esport
- L'atleta, l'impacte en les seves vides
- Participació de les dones en els Jocs Olímpics
- Tractament home/dona en els mitjans de comunicació
- Igualtat en la participació en els esports
- El rol de les atletes olímpiques en la societat
- Posicionament de les dones front els organismes esportius
- Països en vies de desenvolupament, evolució i atenció a l'esport ...

Organitza: Fundació Barcelona Olímpica
Dates: dijous 4 i divendres 5 de novembre

Horari: dj. de 10 a 13 i de 16 a 19 h. / dv. de 10 a 13 i de 16 a 20.15 h.

Preu: 4.000 ptes estudiants acreditats / 8.000 ptes la resta

Lloc: Fundació Barcelona Olímpica - Galeria Olímpica
Pg. Olímpic, 17-19

* Per a més informació i inscripcions adreceu-vos al tel. 93 426 06 60 o bé a

l'e-mail fbo@fundaciobarcelonaolimpica.es
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• ACCIONS FORMATIVES PER A TREBALLADORES I TREBALLADORS

La Fundació Maria Aurèlia Capmany i el Departament de la Dona d'UGT
han dissenyat unes accions formatives adreçades a treballadores i

treballadors en actiu dins d'un pla Intersectorial de Forcem. Els cursos

previstos són:
- Agents per a la iguàltat en la negociació col·lectiva
- Normativa i legislació: treball i responsabilitats familiars
- Normativa i legislació: classificació, valoració i remuneració no sexista
- Relacions laborals i no discriminació: salut laboral i gènere
- Recursos Humans i diversitat per a ONG's
- Tècniques de comunicació oral i escrita amb llenguatge igualitari
- Tècniques de negociació i resolució de conflictes
- lnternet per a associacions
- Lideratge
- Gestió econòmica i recursos

Si estiguéssiu interessades, les entitats organitzadores tenen a la vostra

disposició el programa d'aquests cursos, així com tota la informació adient.

Organitza: Fundació Maria Aurèlia Capmany i Departament de la Dona

d'UGT
Dates i lloc: a convenir amb les persones inscrites
* Per a més informació i inscripcions adreceu-vos a la Fundació Maria

Aurèlia Capmany al tel. 93 301 11 95
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I ALTRES ACTES

• PRESENTAC/Ó DE LA ED/TOR/AL SEM/ LUN/O

Amb el llibre Cuarteada de olvidos de Pepa Cantarero. Presenta: Zulema

Moret. Rapsoda: Mont Plans.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dilluns 12 de juliol
Horari: 19.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

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

• CAMP/ONA T DE P/NG-PONG

Organitza: Ca la üona
Dates: juliol
Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61

• CICLE DE C/NEMA A L'A/RE LLIURE -

Un any més, després de les vacances de l'estiu, esperem retrobar-vos a les

sessions de cinema a l'aire lliure que organitzem des del Centre Municipal
d'Informació i Recursos per a les Dones. Quan retornem de les vacances,

ja us farem arribar el programa d'enguany que versarà sobre el tema de les

dones grans.
Organitza: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)
Col·labora: Drac Màgic i Districte de l'Eixample
Dates: els dimarts 14, 21 i 28 de setembre

Horari: 21 h.
Lloc: Casa Elizalde

València, 302
* Per a més informació adreceu-vos al CIRD al tel. 93 291 84 92 / 93
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• SALÓ DE LA FUTURA MARE I DELS NADONS (0-3 ANYS)
Es tracta d'una fira en la qual s'ofereixen informacions, explicacions i

demostracions per a les futures mares i pels seus nadons. Hi participen les

marques comercials més importants.
Organitza: Family Promotion
Dates: dissabte 9 i diumenge 10 d'octubre

Horari: tot el dia
Lloc: Palau Sant Jordi

Pg. Olímpic, 5-7
* Per a més informació adreceu-vos a Family Promotion al tel. 93 467 77 20
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I EXPOSICIONS

• 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 informació, adreceu-vos al tel. 93 412 77 01 els dijous a partir
de les 20 h. o bé a lesbifem@hotmail.com

• EL J'ARDí DE LES FLORS SALVATGES

Exposició de collages amb fotografies, flors, teles, fuster. i paper. De l'artista
Maria Badia Pascual.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data inauguració: dilluns 5 de juliol a les 19.30 h.

Dates: del dilluns 5 al divendres 30 de juliol
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
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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 a 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. 500,09 Zaragoza.
- El premi es convocarà anualment.

Fax. 291 8499

�Si 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.

Telèfons 291 8491/92/93

E-mail: CIRD@mail.bcn.es
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