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IJORNADES. CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS ...

• UNA ESTONA AMB MARIA DE LA PAU JANER

Xerrada amb l'escriptora.
Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison

Data: dimecres 1 de desembre

Horari: 19 h.

Lloc: Biblioteca Popular F. Bonnemaison
Sant Pere més baix, 7

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 310 64 01

• TERTÚLIA
Tema per concretar.

Organitza: Grup de dones l'Esclat de Picasso

Data: dimecres 1 de desembre

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

• CULTURA,GÈNEREISALUTSEXUALIREPRODUCnVA

L'objectiu d'aquestes jornades és promoure el debat i la reflexió sobre cultures,

gènere i salut sexual i reproductiva en el marc del desenvolupament i la cooperació, a

partir dels propis coneixements i experiències de les persones participants.
Organitza: Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) de l'Associació de

Planificació Familiar de Catalunya i Balears i Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris

(CAPS)
Dates: els dijous 23 i 30 de novembre i el dijous 2 de desembre

Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: Sala d'Actes de la Fundació CIDOB

Elisabets, 12 - 08001 Barcelona
* Per a més informació i confirmació d'assistència, adreceu-vos a Enric Royo de

l'Àrea de Població i Desenvolupament de la Fundació CIDOB. Tel. 93 302 64 95 o bé

eroyo@cidob.org

• LESBIAN/SMO EN EUSKAL HERRIA

Xerrada a càrrec d'Uribarri Alberdi, doctoranda.

Organitza: OUaDA, Centre de Recerca de Dones (Universitat de Barcelona)
Data: dijous 2 de desembre
Horari: 19 h.
Lloc: DUODA

Baldiri Reixac, 13
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 448 13 98

http://www.ub.es/duoda



• EXPERIÈNCIES VISCUDES PER UNA COMPANYA AMB LES DONES DE LA

PRESÓ DE CAN BRIANS

Xerrada.

Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 2 de desembre

Lloc: Local del Centre

Telègraf, 69-71 (Edifici parròquia Mare de Deu de Montserrat, baixos)
* Per a més informació adreceu-vos als tels. 93435 1590 (M Victoria) i 934553599 (M Dolors).

• COM ES TREBALLA A LA TV?

Xerrada.

Organitza: Grup de Dones en Forma

Data: dijous 2 de desembre

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

• LA MUJER DESDE UNA PERSPECTIVA MEDIÁ TlCA
Xerrada a càrrec de Marina Ramera, Universitat de Barcelona.

Organitza: DUODA, Centre de Recerca de Dones (Universitat de Barcelona)
Data: dijous 9 de desembre

Horari: 19 h.
Lloc: DUODA

Baldiri Reixac, 13
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 448 13 98

http://www.ub.es/duoda

• QUÈ SÓN LES FLORS DE BACH?

Xerrada a càrrec de Mikel de la societat Sedibac.

Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 9 de desembre

Lloc: Local del Centre

Telègraf, 69-71 (Edifici parròquia Mare de Deu de Montserrat, baixos)
* Per a més informació adreceu-vos als tels. 93 435 15 90 (M Victoria) i 93 455 35 99 (M Dolors).
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• ET SENTS UTILITZADA PER LA TV?

Debat.

Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 9 de desembre

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

• DONES QUE PENSEN LA NA TURA

Tertúlia a càrrec d'Anna Bosch i María Inés Amoroso, que conduiràn aquest debat, per
omplir de significat la següent qüestió: La natura és la condició fonamental per la vida

humana. Les dones podem donar a aquesta pertinença un significat que ens ajudi a
construir-nos?

Després de la tertúlia hi haurà un petit vermut per a totes les assistents.

Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 11 de desembre

Horari: 11 h.
Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93412 71 61 o bé caladona@pangea.org

• ACTE DE REFLEXIÓ I HOMENATGE

Cloenda de l'any 1999, dedicat per les Nacions Unides a la Gent Gran, amb un acte

de Reflexió i homenatge en el que es farà:
- Taula-rodona, integrada per dones que han dedicat la seva vida a la participació
social.
- Homenatge a Wislawa Szymborska, nascuda a Polònia l'any 1923 i Premi Nobel de

Poesia de l'any 1996.

Organitza: Consell Nacional de Dones d'Espanya
Data: dissabte 11 de desembre

Horari: 11.30 h.

Lloc: Ateneu Barcelonès - Sala d'Actes

C. Canuda, 6
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 215 14 25

• TERTÚLIA LITERÀRIA AMB LUISA FORTES

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

entre les assistents. Aquesta sessió gira al voltant del llibre Alberta tiene un amante

de B. Vanderbeke.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 11 de desembre (cada segon dissabte de cada mes)
Horari: 18 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 2425
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• JORNADA DE CONCLUSIONS I PERSPECTIVES DE TREBALL: AFRONTAR

L'ASSETJAMENT SEXUAL AL MÓN LABORAL

Aquesta jornada s'emmarca dins de les activitats del Projecte Afrontar de la Iniciativa

Daphne, finançat per la Comissió Europea.
Organitza: Secretaria de la Dona de la CONC.

Col-labora: CEPROM, Associació Catalana de Dones de Carreres Jurídiques els

sindicats CGTP de Lisboa i CGIL de Llombardia

Data: dimecres 15 de desembre
Horari: de 9 a 19 h.
Termini inscripcions: dijous 9 de desembre

Inscripcions: Secretaria de la Dona de la CONC
Via Laietana, 16, Sa planta, despatx 513, tel. 93 481 29 13

Correu electrònic: dona@conc.es
Lloc: Escola Universitària de Relacions Laborals de la Universitat Pompeu Fabra - Sala d'Actes

Passeig de Circumval·lació, 8

• CUERPOS DE MUJERES YREVISTAS FEMENINAS

Xerrada a càrrec de Fátima Páramo, psicòloga.
Organitza: DUODA, Centre de Recerca de Dones (Universitat de Barcelona)
Data: dijous 16 de desembre
Horari: 19 h.
Lloc: DUODA

Baldiri Reixac, 13
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 448 13 98

http://www.ub.es/duoda

• COMENCEM EL 2000 AMB MARXA AMB TOT EL MÓN
Jornada adreçada a totes les dones interessades a participar en accions juntament
amb dones de tot el món contra la pobresa i la violència. L'objectiu d'aquesta jornada
és crear una coordinadora per tal de poder informar i rebre informació de la resta del

món sobre les activitats que es faran en comú i notificar tot el que es faci aquí.
Organitza: Ca la Dona

Data: dissabte 18 de desembre

Horari: 11 h.
Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93412 71 61 a bé caladona@pangea.org

• TERTÚLIA DE CINEMA
Discussió i anàlisi d'un parell de pel·lícules que estiguin en cartellera i que s'escolliran

en cada trobada. A càrrec de Marta Selva de Drac Màgic.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 18 de desembre (últim dissabte de cada mes)
Horari: 18 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més informació de les pel.lícules ques es tractaran, adreceu-vos al tel. 9331924 25
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• LA MIRADA INTERIOR. ESCRITORAS MíSTICAS Y VISIONARIAS EN LA EDAD
MEDIA
Presentació del llibre a càrrec de Luisa Murara, filòsofa, amb l'assistència de les
seves autores, Victoria Cirlot i Blanca Garí.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dimecres 22 de desembre
Horari: 19.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 933192425
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I CURSOS, SEMINARiS, ....

• 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

17 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 17 de desembre

Informació i Inscripció: Centre de Recerca de Dones DUODA
Baldiri Reixac, 13

* Per a més informació, adreceu-vos a Duoda: tel. 93448 13 99
e-mail: Duoda@d1.ub.es
web: http://www.ub.es/duoda

• SER DONES, SER HOMES. NOVES FORMES DE SER I DE CONVIURE

Seminari que té com a objectiu aprofundir en la construcció de la feminitat i de la

masculinitat en un món canviant. Amb la participació de professionals de diverses

disciplines. Consta de 3 mòduls independents de 12 hores cada un.

Organitza: Colleql Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Dates: mòdul 1-+ 11, 18, 25 de novembre; 2 i 9 de desembre del 1999

mòdul 2-+ 20 i 27 de gener; 3, 10, 17 i 24 de febrer del 2000

mòdul 3-+ 9, 16, 23 i 30 de març; 6 i 13 abril del 2000

Horari: de 19.30 a 21.30 h.
Lloc: COPC

Gran Via de les Corts Catalanes, 751 A, 2n 1 a
* Per a més informació i tarifes dels mòduls, adreceu-vos al tel. 93247 1494

• TALLER BRIDGE

Organitza: Grup de Dones de Bridge del Centre Cívic Casal de Sarrià
Data: tots els dijous de novembre a desembre

Horari: de 16.30 a 18 h. o de 18 a 19.30 h.
Preu: 3.500 ptes./mes
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià

Pça. Cirici i Pellicer, 2
'k Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 20541 04
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• INTRODUCCIÓ I APROXIMACIÓ A LA PARAULA DE MARIA ZAMBRANO

Taller intensiu a càrrec d'Elisabeth Uribe.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: divendres 3 i dissabte 4 de desembre

Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 933192425

• TALLERETDE COSTURA (OBRA SOCIAL)
Obert a tothom. Per participar-hi cosint i comprant.
Organitza: Grup de Dones Grans del Centre Cívic Casal de Sarrià
Data: tots els dimarts de novembre a desembre

Horari: de 10 a 14 h. ilo de 16 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià

Pça. Cirici i Pellicer, 2
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 205 41 04

• TALLER DE CUINA DE LES FILIPINES
A càrrec d'Alicia Gratil, especialista en tradicions filipines. Taller pràctic per elaborar
una cuina fàcil d'incorporar a la vida quotidiana i apropar-se a una altra manera de

pensar i de viure.
Organitza: Institut de Cultura - Museu Etnològic
Data: dissabte 11 de desembre
Horari: de 10 a 13 h.
Preu: 2.500 ptes. (inclou material)
Preinscripció: Departament d'Exposicions i Difusió

Telèfon, 93424 68 07 I 64 02

• TALLERS DE GUARNIMENTS DE NADAL

Organitza: Grup de dones l'Esclat de Picasso
Dates: del dilluns 13 al divendres 17 de desembre
Lloc: Centre Municipal Pablo Picasso

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

• TALLER DE MANUALITATS

Organitza: Grup de Dones de Vallvidrera
Data: dimarts 14 de desembre
Horari: 17 h.
Lloc: Centre de Serveis de Vallvidrera

Reis Catòlics, sIn
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 406 84 53
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• 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.
Els cursos proposats són: 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 lnternet.

En aquesta edició de l'any 1999, els cursos que han tingut més resposta per part de
les dones de les Corts han estat els relacionats amb la fusta i amb la informàtica. Per

a l'any 2000 hi ha previstos cursos d'introducció a la informàtica, informàtica (2)
introducció a lnternet.

Organitza: Consell per la Igualtat de la Dona del Districte de les Corts
Lloc de realització: Aula de Noves Tecnologies

Masferrer, 33-35
Preu: cursos d'iniciació, 1.000 ptes. / informàtica (2), 3.000 ptes.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 291 64 00

• 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 !aboral 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. 93301 11 95
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I ALTRES ACTES

• LAS PODEROSAS MUJERES DE JUCHITAN

Presentació i projecció del vídeo Las poderosas mujeres de Juchitan.

L'economia en mans de les dones. Una experiència real dirigida a satisfer les

necessitats humanes respectant el medi natural.

Organitza: Ca la Dona

Data: dimecres 1 de desembre

Horari: 19.30 h.

Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61 o bé caladona@pangea.org

• TREBALLS MANUALS

Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 2 de desembre

Horari: de 16.30 a 18 h.

Lloc: Local del Centre
Pere Artes, 4

* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 207 22 65

• CAFÉ-TERTÚLIA
Es parlarà del s'hagi proposat a l'anterior cafè-tertúlia.

Organitza: Grup ÀGATA, Associació catalana de dones afectades de càncer de mama

Data: dijous 2 de desembre
Horari: de 17 a 19 h.
Lloc: Local de l'associació

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

• CINEMA AL CENTRE
Pel·lícula a determinar.

Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 9 de desembre
Horari: de 16.30 a 18 h.

Lloc: Local del Centre
Pere Artes, 4

* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 207 22 65
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• MAQUILLATGE DELS ULLS
A càrrec de l'Acadèmia Cazcarra.

Organitza: Grup ÀGATA, Associació catalana de dones afectades de càncer de mama

Data: dijous 9 de desembre

Horari: 18 h.
Lloc: Local de l'associació

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

• DIUMENGE DE BALL
Les dones de "Si tu me dices ven, bailamos" us recorden que el "saló" de Ca la Dona

s'omple de ball el segon diumenge de cada mes.

Organitza: Ca la Dona

Data: diumenge 12 de desembre
Horari: 19 h.
Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61 a bé caladona@pangea.org

• EXCURSIÓ AL MUSEU DE LA CIÈNCIA DE TERRASSA

Organitza: Grup de dones l'Esclat de Picasso

Data: dimecres 15 de desembre

Lloc: Centre Municipal Pablo Picasso

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

• BERENAR-SOPAR DE NADAL

Per compartir idees i receptes per a les festes nadalenques.
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 16 de desembre

Lloc: Local del Centre

Telègraf, 69-71 (Edifici parròquia Mare de Deu de Montserrat, baixos)
* Per a més informació adreceu-vos als tels. 93 435 15 90 (M Victoria) i 93 455

35 99 (M Dolors).

• FESTA DE NADAL

Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 16 de desembre

Horari: de 16.30 a 18 h.
Lloc: Local del Centre

Pere Artes, 4
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93207 22 65
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• EXCURSIÓ: L 'AMIC INVISIBLE

Sortida als estudis de TV3.

Organitza: Grup de Dones en Forma

Data: dijous 16 de desembre

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

• VI/ MOSTRA DE CUINA
Festa de Nadal i presentació del núm. 19 de la Revista La Veu de Torre L1obeta.

Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dimarts 21 de desembre

Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Líobeta

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

• CELEBRACIÓ DEL NADAL

Organitza: Grup de Dones de Vallvidrera

Data: dimarts 21 de desembre

Horari: 17 h.

Lloc: Centre de Serveis Socials de Vallvidrera

Reis Catòlics, sIn
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 406 84 53

• l/ MOSTRA DE GUARNIMENTS DE NADAL

Festa de Nadal i cantada de nadales.

Organitza: Grup de dones l'Esclat de Picasso

Data: dimecres 22 de desembre

Lloc: Centre Municipal Pablo Picasso

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

• EXPOSICIÓ lIMIRANT-ME DINTRE TEU"
Nova Mostra de pintures i tintes d'Elisa Caro.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: del dijous 2 de desembre de 1999 fins el dilluns 31 de gener del 2000
Data inauguració: dijous 2 a les 19.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

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

• EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dimarts 14 de desembre
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta

Santa Fe, 2, bis
*

Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 358 36 14
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I PREMIS I CONCURSOS

• I PREMI MARGARITA COMAS

Acte de lliurament del I Premi Margarita Comas per crèdits variables per
l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) que treballin l'educació per l'igualtat.
Organitza: Associació d'Ensenyants per una Educació no Sexista Margarita Comas

Col·labora: Institut Català de la Dona
Data: dissabte 18 de desembre
Horari: 12 h.
Lloc: Seu de l'Associació

Via Laietana, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 9331954 12

• 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
c/ Viladamat, 319, ent.
08029 Barcelona

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 3179291

• CONCURS DE CARTELLS 8 DE MARÇ 2000 - DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

L'objecte del present concurs és la realització del Cartell Oficial del Dia Internacional

de la Dona a Terrassa.
• El concurs és obert a totes les dones. Cada participant podrà presentar un sol

treball original i inèdit, amb la tècnica que consideri més adequada (il·lustració,
fotografia, collage, pintura, etc.)
• Els treballs s'hauran de presentar muntats sobre cartró ploma i en sentit vertical.

Les dimensions dels treballs seran de 35x70 cm. preveient un espai pel text "Dia
Internacional de la Dona, 8 de març del 2000" i ellogotip de l'Ajuntament que hi ha de

figurar. AI dors del suport hi constarà un lema i/o un pseudònim.
• Premis:

Primer premi: edició del cartell guanyador, que anunciarà els actes del Dia

Internacional de la Dona 2000, més 75.000 ptes. i un diploma acreditatiu.

Segon i tercer premi: diploma acreditatiu.
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Organitza: Ajuntament de Terrassa - Promoció de la Dona
Termini d'admissió: abans del divendres 28 de gener del. 2000
Lloc: Casa Galèria

Nou de Sant Pere, 36
08221 Terrassa

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 785 01 39/ 0229

• 4T CONCURS LITERARI DE NARRATIVA PER A DONES 2000

L'objectiu del present concurs és fomentar i promoure l'escriptura i la literatura en

general entre el col·lectiu femení.
• El concurs és obert a totes les dones. Es pot utilitzar la llengua catalana o

castellana.
• El concurs és de narrativa (tipus novel·la, conte o relat curt). No s'acceptarà, per
tant, poesia, assaig, ni cap treball que no s'adeqüi a aquestes bases.
• Es presentarà, únicament, un treball per autora. S'hauran d'entregar 5 còpies de
cada obra, mecanografiades a doble espai i en una sola cara, en paper DIN A-4 i amb
extensió mínima de 4 fulls i màxima de 20 fulls.
• Premis:

1 r premi: 50.000 ptes.
2n premi: 25.000 ptes.
3r premi: 15.000 ptes.

Organitza: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa
Cot-labora: Regidoria de Promoció de la Dona
Termini d'admissió: divendres 28 de gener del 2000 a les 20 h.
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa

Passeig de les Lletres, 1
08221 Terrassa

*

Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 789 45 89

• VII PREMI CARMEN DE BURGOS DE DIVULGACIÓ FEMINISTA
• Hi poden participar tots els articles que hagin estat publicats en diaris i revistes
durant el 1999, amb una extensió no superior a les 5.000 paraules.
• Els autors i autores que presentin els seus articles en llengua gallega, catalana o

euskera tindran que incloure la versió castellana d'aquest.
• Es presentaran 5 còpies de l'article publicat.
• El termini de presentació finalitzarà el 31 de generde 1998.
• Premi de 400.000 ptes.
Organitza: Associació d'Estudis Històrics Sobre la Dona de la
Universitat de Màlaga
Termini d'admissió: abans del dilluns 31 de gener del 2000
Lloc: Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer

Facultat de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos
29071 Málaga
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• XIV EDICIÓ DEL PREMI 8 DEMARÇ MARIA AURÈLIA CAPMANY 2000

La XIII 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.

Les Nacions Unides han declarat el 2000 "Any Internacional de la Cultura de Pau". La

Declaració i Programa d'Acció sobre una Cultura de Pau aprovada per l'ONU el 13 de

setembre de 1999 defineix aquest concepte com "un conjunt de valors, actituds,
tradicions, comportaments i estils de vida basats en el respecte a la vida, la fi de la

violència i la promoció i la pràctica de la no violència per mitjà de l'educació, el diàleg
i la cooperació".
• Els projectes que es presentin han de tenir com a objectiu, impulsar iniciatives de

dones que afavoreixin un canvi de mentalitats en la nostra societat que permetin
transformar la cultura de la violència en cultura de pau.
• Els projectes hauran de reunir els següents requisits:

- Que la seva finalitat exclusiva no sigui una investigació a recerca sobre el tema

proposat.
- Que es puguin concretar en: una acció a activitat determinada, una publicació, un

vídeo, un muntatge audiovisual, una exposició, una maleta pedagògica, etc.
• Les dones que es presentin al concurs hauran de ser residents a la ciutat de

Barcelona i, en el cas de grups, associacions a entitats, hauran de tenir la seu a la

ciutat de Barcelona.
• Dotació del premi:

� 1.500.000 ptes. al millor projecte, segons decisió del jurat oficial.
� 250.000 ptes. al millor projecte, segons decisió del públic assistent a l'acte de

lliurament del premi.
• L'acte de concessió del premi tindrà lloc el dia 8 de març del 2000.

Termini de presentació: divendres 4 de febrer a les 14 h.

Convoca: Ajuntament de Barcelona

Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament (PI. St. Miquel, 4 i 5, planta
baixa. De dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h.) a als Registres
dels Districtes.
* Per a més informació: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones

(CIRD), Llacuna, 161, 2a. planta, 08018-Barcelona, de dilluns a divendres de 12 a 14

h. i dimarts i dijous de 16 a 19 h., tels. 93 291 8492/93.

• 7È CONCURS DE NARRATIVA FEDERICA MONTSENY

El tema de les obres tindrà com a base el món de la dona en la nostra societat, pres
des de l'enfocament que es desitgi.
• Podrà presentar-s'hi qualsevol persona, major de 16 anys i que no hagi publicat
mai els seus escrits en els circuits normals d'edició comercial.
• Els originals han de ser totalment inèdits. La seva extensió estarà entre un mínim

de 10 fulls i un màxim de 25 fulls (Din A-4), tant si es tracta d'una sola narració com

d'un conjunt de narracions breus. Es presentaran per quintuplicat, escrits a màquina, a
doble espai i per una sola cara.

• Dotació del premi: 150.000 ptes.
A criteri del jurat el premi es podrà declarar desert a bé es podrà repartir el seu

import en diversos accèssits.
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Organitza: Associació Cultural Dones de Manlleu

Col·labora: Ajuntament de Manlleu

Termini d'admissió: es tancarà el dimecres 9 de febrer

Lloc: Grup de Dones de Manlleu
C. Pintor Guàrdia, s/n, baixos
08560 Manlleu

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 850 65 00

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
Fax. 291 84 99

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