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

• PRESENTACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PSICOLOGIA DE LA DONA

Presentació a càrrec de Gemma Salamanca, presidenta de la Comissió de

Psicologia de la Dona. Hi intervindran: Victòria Sau, doctora en psicologia i

escriptora; M. Dolors Renau, cap del gabinet d'integració europea i

solidaritat de la Diputació de Barcelona; Joaquima Alemany, presidenta de

l'Institut Català de la Dona i Carmen Giménez, degana de la Facultat de

Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Organitza: Colíeqi Oficial de Psicòlegs de Catalunya - COPC

Data: dimarts 5 d'octubre

Horari: 20 h.
Lloc: Sala d'Actes del COPC

Gran Via, 751 A, 2n
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 247 86 50

• TERTÚLIA DEL GRUP DE DONES L'ESCLAT DE PICASSO

Presentació del projecte de l'associació i projecció exterior del seu futur.

Organitza: Grup de dones l'Esclat de Picasso

Data: dimecres 6 d'octubre

Horari: 17.30 h.
Lloc: Centre Municipal Pablo Picasso

Manuel Sanchis i Guarner, 5-7
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 276 06 52

• DONA I PUBLICITA T: MIRALL DE LA DIVERSITA T O MODEL DE

SEXISME?
Xerrada a càrrec de Marta Selva de Drac Màgic.
Organitza: Ca la Dona

Data: dijous 7 d'octubre

Horari: 19.30 h.

Lloc: Ca la Dona

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

• TERTÚLIA LITERÀRIA AMB LUISA FORTES

Tertúlia per a compartir i aprendre, amb una lectura prèviament proposada i

escollida entre les assistents.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: dissabte 9 d'octubre (cada segon dissabte de cada mes)
Horari: de 18 a 20 h.

Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13

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



• LA RADIO COM MITJÀ DE COMUNICACIÓ
Xerrada a càrrec d'Anna Puigboltas, periodista.
Organitza: Grup de Dones en Forma

Data: dijous 14 d'octubre

Horari: 17 h.

Lloc: Centre Cívic Torre t.lobeta

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

• CÀNCER. VIURE'L SANAMENT. LA MÚSICA POT AJUDAR-NOS

Xerrada a càrrec de Nieves Díaz, psicoterapeuta.
Organitza: Grup ÀGATA, Associació catalana de dones afectades de

càncer de mama

Data: dijous 14 d'octubre

Horari: 17.30 h.

Lloc: Local de l'associació

Enric Granados, 137, pral 1 a
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 415 93 94

• LES TERTÚLIES DE PRÒLEG

Inauguració de Les Tertúlies de Pròleg amb discussió i propostes tant de

les lectures com dels films de la temporada, que començaran al novembre.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 16 d'octubre

Horari: 18 h.

Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13

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

• MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA: PREVENCIÓ I CURA DELS

TRASTORNS DEL SÒL PÈLVIC
Xerrada a càrrec de Pilar Pons, fisioterapeuta especialitzada en reeducació

del sòl pèlvic (incontinència urinària, disfuncions sexuals, ... ).
Organitza: Ca la Dona

Data: dimecres 20 d'octubre

Horari: 19.30 h.

Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61
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• INICIACIÓ A L'ART BARROC I RENAIXEMENT

Xerrada.

Organitza: Grup de dones l'Esclat de Picasso

Data: dimecres 20 d'octubre

Horari: 17.30 h.

Lloc: Centre Municipal Pablo Picasso

Manuel Sanchis i Guarner, 5-7
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 276 06 52

• REIKI, QUÈ ÉS?, ELS SEUS BENEFICIS

Xerrada a càrrec de Mercè Cubarfi, teràpies naturals.

Organitza: Grup ÀGATA, Associació catalana de dones afectades de

càncer de mama

Data: dijous 21 d'octubre

H o ra ri: 1 8 h.
Lloc: Local de l'associació

Enric Granados, 137, pral 1 a
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 415 93 94

• TREBALL, VIDA QUOTIDIANA I ACCIÓ SINDICAL

Jornada de treball que tractarà sobre les polítiques de la Confederació

Europea de Sindicats (CES) per a l'ocupació, la conciliació de la vida

laboral i la vida quotidiana i els canvis que això comporta a la si del sindicat.

Organitza: UGT de Catalunya, Departament de la Dona

Data: dimarts 26 d'octubre
Horari: de 10 a 13 h.

Lloc: Rambla Sta. Mònica, 10
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 304 68 00 (Marisa)

• TERTÚLIA DE CINEMA

Discussió i anàlisi d'un parell de pellícules que estiguin en cartellera i que

s'escolliran en cada trobada. A càrrec de Marta Selva de Drac Màgic.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: dissabte 30 d'octubre (cada últim dissabte de cada mes)
Horari: de 18 a 20 h.

Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13

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

• NO ENS CONFORMEM, ENS FORMEM

El Consell per la Igualtat de la Dona del Districte de les Corts presenta,

després de l'experiència de l'any passat, la nova edició del programa "No

ens conformem, ens formem". Aquest programa l'integren una sèrie de

cursets que intenten oferir eines formatives a les dones per tal que

accedeixin a camps professionals on estan infrarepresentades.

Cursos: economia domèstica; coneixements bàsics de la fusta: restauració

(iniciació a la marqueteria); mecànica bàsica (de cotxes); aprenguem a

reciclar; introducció a la informàtica; informàtica (2) i introducció a internet.

Organitza: Consell per la Igualtat de la Dona del Districte de les Corts, Grup

Mou-te, Associació Dones del Camp Nou, Grup dones Institució Cultural les

Corts, Casal de dones de les Corts, Grup de dones AAW Zona

Universitària i Dona, Diàleg i Catalunya.
Inscripcions: Centre Cívic Can Deu, plaça Concòrdia, 13

Centre Cultural de les Corts, Masferrer, 33-35

Preu: 1.000 ptes. per curs, excepte informàtica (2) que és de 3.000 ptes.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 291 64 00

• TALLER D'ESCRIPTURA CREAT/VA

Coordinat per Maite Hernández, publicista i periodista amb set anys

d'experiència en la conducció d'aquests tallers, que tenen com a objectiu

deixar de banda la por a l'escriptura i convertir-la en activitat motivadora de

plaer, aprenentatge i experimentació.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dimarts del 5 d'octubre al juny del 2000

Horari: 18 a 20 h.

Preu: 2.000 pts. sessió a pagar mensualment i 5.000 pts. d'inscripció que

inclou els materials per treballar-hi.

Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
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• SEMINARI DE REFLEXIÓ SOBRE LA NORMA T/VA EUROPEA QUE

REGULA L'ASSETJAMENT SEXUAL EN EL MÓN DEL TREBALL

Aquest seminari s'emmarca dins de les activitats del Projecte Afrontar de la

Iniciativa Daphne, finançat per la Comissió Europea. El seminari partirà de

les investigacions legislatives realitzades dins del Projecte Afrontar per

cada un dels països que hi participen -Espanya, Itàlia i Portugal-, sobre

l'assetjament sexual en les relacions de treball. El seu objectiu és trobar

alternatives als sistemes legals vigents que ajudin a prevenir l'assetjament
sexual en el món del treball i a resoldre situacions de conflicte.

Organitza: Secretaria de la Dona de la CONC i Associació Catalana de

Dones de Carreres Jurídiques.
Col-labora: sindicats CGTP de Lisboa i CGIL de Llombardia i CEPROM

Data: dimarts 5 d'octubre

Horari: de 9.30 a 14 h.

Inscripcions: - Ass. Catalana de Dones de Carreres Jurídiques
Londres, 84, entl 1 a, tI. 93 322 06 17

- Secretaria de la Dona de la CONC

Via Laietana, 16, 5a planta, despatx 513, ti. 93481 29 13

Correu electrònic: dona@conc.es

Lloc: ColIeçi d'Advocats de Barcelona - Sales 75 i 76

Mallorca, 283

• TALLER INTENSIU D'ESCRIPTURA CREATIVA "EL TELÈFON"

Taller intensiu amb la coordinació de Mercè Martí Arolas, filòloga I

escriptora. El segle XX ha estat el segle de la comunicació: diaris, ràdio,

televisió, telèfon, i internet. Mai les persones d'arreu del món hem estat

tant apropo Però , per què truquem per telèfon?, per què parlem per

internet? El propòsit d'aquest taller és fer una anàlisis i obrir un espai de

debat, des de l'escriptura.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: divendres 8 i dissabte 9 d'octubre

Horari: divendres de 19 a 21 h. i dissabte d'11 a 14 i de 16 a 19 h.

Preu: 8.000 pta.
Lloc: Llibreria Pròleg

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



• LA VIOLÈNCIA. PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ DES D'UNA

PERSPECTIVA PSICOSOCIAL

D'uns anys ençà el fenomen de la violència ha adquirit una presència

destacada en la nostra societat; els mitjans de comunicació es fan ressò

sobretot de la violència familiar, però cal no oblidar la referida a aspectes

laborals i polítics, i molt especialment l'originada per les guerres.

Aquest curs de postgrau pretén formar les persones professionals des dels

vessants psicològic i social per tal de cercar estratègies que permetin

intervenir-hi eficaçment, però també trobar els recursos per a la prevenció.

El programa consta de 10 crèdits (100 hores lectives).
Organitza: ISEP formació (Institut superior d'estudis psicològics)
Col·laboració: CCOO Secretaria de la dona; Associació Assistència Dones

Agredides Sexualment; S.O.S. Racisme i Espora
Dates: d'octubre a maig, inscripció fins el 8 d'octubre

Horari: Opció A: 9 caps de setmana, dissabtes de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h.

i diumenges de 10 a 13 h. Opció B: dilluns de 19 a 22 h.

Preu: 195.000 ptes. o bé 30.000 ptes. de matrícula més 11 pagaments de

16.500 ptes.
Lloc: ISEP

Balmes, 32, 3r 2a
* Per a més informació, adreceu-vos a: tel. 93 487 77 77

e-mail: isep@bcn.servicom.es

•

• MÒDUL FORMATIU D'ASSESSORES EN IGUAL TAT D'OPORTUNITATS

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: els dimarts 19 i 26 d'octubre i 9 i 23 de novembre

Lloc: CEPROM

Ronda Sant Pere, 19, 3a planta
Data inscripcions: fins el divendres 8 d'octubre

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 a bé

al correu electrònic dona@conc.es
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• MIRADES DE DONES

Taller de lectura crítica i d'escriptura, coordinat per Nora Almada i Miriam

Ballesi de "Las peras del Olmo", per apropar-se a diverses autores a partir
d'una lectura mensual que s'analitzarà entre les persones assistents, i que

serà la base per escriure en el taller de manera grupal i creativa. En

aquesta sessió es treballarà a partir de la novel-la de Dacia Maraini "La

larga vida de Marianna Ucrie".

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: dissabte 23 d'octubre (cada tercer dissabte de cada mes)
Horari: de 17 a 20 h.

Preu: 2.500 pts.
Lloc: Llibreria Pròleg

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

• 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'la boració: 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
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• MÀSTER EN ESTUDIS DE LES DONES

Curs 1999-2000 (gener-juny 2000)
Mòdul B: Percepció, creació i comunicació de les dones. Cada mòdul

ofereix un total de 15 crèdits, és a dir, 150 hores lectives, repartides entre

diverses assignatures. L'obtenció del títol de màster implica la realització

dels dos mòduls en un termini mínim de dos anys i un màxim de cinc.

Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA de la Universitat de

Barcelona
Matrícula: Opció 1: Poden matricular-se totes les alumnes que el curs

passat o en anys anteriors van superar el mòdul A (matrícula oficial: oberta

del 8 de novembre al 22 de desembre del 1999). Preu per curs 95.000 ptes.

Opció 2: Matrícula d'oient per assignatures, oberta fins a la data d'inici de

cada assignatura. No és necessari el títol de llicenciatura. Preu per crèdit

7.000 ptes.
Dates de la matrícula: del 2 de novembre al 18 de desembre

Informació i Inscripció: Centre de Recerca de Dones DUODA

Baldiri Reixac, 13
* Per a més informació, adreceu-vos a Duoda: tel. 93 448 13 99

e-mail: Duoda@d1.ub.es
web: http://www.ub.es/duoda

• 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 igualtat 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

• DONES DE PEL·LíCULA V

Cicle de Videofòrum, al voltant del tema "Dones i emigració". Passi de la

pel·lícula "Cosas que dejé en la Habana" de Manuel Gutierrez Aragón.
Presentació a càrrec de Marta Selva de Drac Màgic.

Organitza: Dones d'Horta

Data: dilluns 4 d'octubre

Horari: 19.15 h.

Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis

ci Feliu i Codina, 20
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 08 50

* Entrada gratuïta

• CAFÈ TERTÚLIA
Es parlarà del grup Àgata a la televisió, amb la projecció d'un vídeo.

Organitza: Grup ÀGATA, Associació catalana de dones afectades de

càncer de mama

Data: dijous 7 d'octubre

Horari: de 17 a 19 h.

Lloc: Local de l'associació

Enric Granados, 137, pral 1 a
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 415 93 94

• CAFÈ TEA TRE

Representació de l'obra "Homes" a càrrec del Grup Artístic La Lira GAL.L.

de Sant Andreu.

Organitza: Grup de Dones en Forma

Data: dissabte 9 d'octubre

Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta

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

• 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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• CAFÉ-CONCERT

Organitza: Grup de dones l'Esclat de Picasso

Data: dimecres 13 d'octubre

Horari: 17.30 h.

Lloc: Centre Municipal Pablo Picasso

Manuel Sanchis i Guarner, 5-7
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 276 06 52

•

• DONES DE PEL·LÍCULA V

Cicle de Videofòrum, al voltant del tema "Dones i emigració". Passi de la

pellícula "Hester Street" de Joan Micklin (1974).
Organitza: Dones d'Horta

Data: dilluns 18 d'octubre

Horari: 19.15 h.

Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis

cI Feliu i Codina, 20
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 08 50

* Entrada gratuïta

• VISITA A UNA EMISSORA DE RADIO

Organitza: Grup de Dones en Forma

Data: dijous 21 d'octubre

Horari: 17 h.

Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta

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

• DONES DE PEL·LÍCULA V

Cicle de Videofòrum, al voltant del tema "Dones i emigració". Passi de la

pel·lícula "Missisippi Masa/a" de Mira Nair (1992). Presentació a càrrec de

Marta Selva de Drac Màgic.
Organitza: Dones d'Horta

Data: dilluns 25 d'octubre

Horari: 19.15 h.

Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis

el Feliu i Codina, 20
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 08 50

* Entrada gratuïta
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• VISITA AL MONESTIR DE PEDRALBES

Sortida cultural.

Organitza: Grup de dones l'Esclat de Picasso

Data: dimecres 27 d'octubre

Horari: 17.30 h.

Lloc: Centre Municipal Pablo Picasso

Manuel Sanchis i Guarner, 5-7
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 276 06 52

• PRESENTACIÓ DE NOUS RECURSOS DEL CIRD: MALETA

PEDAGÒGICA "DONES GRANS, DONES SANES, DONES SÀVIES:

FER-NOS GRANS AMB BONA QUALITAT DE VIDA" I LA PÀGINA WEB

El CIRD presenta una nova maleta per viatjar, a partir dels 50 anys, amb

recursos per a l'autoestima i per mantenir i millorar la salut de les dones en

la segona meitat de la seva vida. També es presentarà la pàgina Web del

Centre.

Organitza: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)
Data: dijous 28 d'octubre

Horari: 19 h.

Lloc: Centre Cívic Pati Llimona - Sala d'actes

Regomir,3
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 291 84 92 / 93

• VíDEO FÒRUM "SOLOS EN LA MADRUGADA"

Organitza: Grup de Dones en Forma

Data: dijous 28 d'octubre

Horari: 17 h.

Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta

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

• DEMOCRACIA VITAL, MUJERES Y HOMBRES HACIA LA PLENA

CIUDADANIA

Presentació del llibre "DEMOCRACIA VITAL, Mujeres y hombres hacia la

plena ciudadanía" de Elena Simón Rodríguez. Presentació de l'acte a

càrrec de Marina Subirats.

Organitza: Llibreria Pròleg i Biblioteca Francesca Bonnemaison

Data: divendres 29 d'octubre

Horari: 19.30 h.

Lloc: Biblioteca F. Bonnemaison

Sant Pere més baix, 7
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
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I EXPOSICIONS

• UN VALOR AFEGIT: LES DONES A LA PUBLICITAT

El material aplegat en la maleta Un valor afegit: les dones a la publicitat,

s'ofereix com un conjunt de recursos, ampli i divers, per abordar l'anàlisi de

la publicitat des de l'observació d'un dels seus aspectes més rellevants: la

representació de les dones.

Organitza: Ca la Dona

Dates: del divendres 1 al 15 d'octubre

Lloc: Ca la Dona

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

• EXPOSICIÓ HHISTORIAS DE EVAS"

Exposició de tècnica mixta grabat-pintura de Carmen Luna. La inauguració

es fa conjuntament amb el 1 er dia de la 6a trobada de la xarxa "Mujeres

Creando Espacios de Comunicación", de la que formen part dones de

ràdios lliures d'Europa i d'Amèrica llatina, que organitza el grup de Radio

Contrabanda (91.4 FM) aquest mes d'octubre a Barcelona.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: de dijous 7 a dissabte 30 d'octubre

Data inauguració: dijous 7 a les 20 h.

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

• PRIMER CONCURS DE RELATS BREUS DE DONES HPARAULES

D'ADRIANA
11

• Podran participar-hi totes les dones majors de 18 anys, amb tres obres

com a màxim per participant.
• Podran estar escrits en català o en castellà.

• Hauran de ser originals i es presentaran mecanografiats a doble espai,
mida foli i escrits en una sola cara. L'extensió no serà superior a 10 folis ni

inferior a 4.

• El tema és lliure. Es valorarà, però, a més de la qualitat, la utilització d'un

llenguatge no sexista i un abordatge dels temes dels estereotips masculins

i femenins tradicionals.
• S'atorgarà un primer premi de 125.000 ptes. i un accèssit de 50.000

ptes. aquest últim per una autora de Sant Adrià.

Organitza: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs - Centre d'Informació

Orientació de la Dona (ClOD).
Termini d'admissió: a les 19 h. del divendres 26 de novembre de 1999

Lloc: ClOD
PI. de l'Església, 13, 1 r

08930 Sant Adrià de Besòs
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 462 11 21

• PREMIDUPONT

• 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 1999.

• Dotació del Premi: 500.000 pessetes.
Organitza: Institut Català de la Dona

Termini d'admissió: a les 17.30 h. del dimarts 30 de novembre de 1999

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



• 11/ CONCURS FOTOGRÀFIC MEMORIAL MARIA RÚBIES

• Participants: dones residents a Catalunya.
• Es guardonaran tres fotografies realitzades per dones sobre el tema

següent: compartir, entès com una distribució equilibrada de totes les

responsabilitats, tant les públiques com les privades.
• Les fotografies han de ser originals i no haver guanyat un premi amb

anterioritat. Poden ser en color a en 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: 300.000 ptes.
Organitza: Institut Català de la Dona

Termini d'admissió: a les 17.30 h. del dijous 30 de desembre de 1999

Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona

el Viladomat, 319, ent.
08029 Barcelona

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

,

..

Fax. 291 8499

Ji?S 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 84 91/92/93

E-mail: CIRD@mail.bcn.es
Web: http://www.cird.bcn.es
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