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

,. COM INCIDEIX LA PUBLICITAT EN LA VIDA QUOTIDIANA
Xerrada

Organitza: Grup de Dones en Forma

Dates: dijous 10 de febrer

Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Torre t.lobeta

Santa Fe, 2
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 358 56 14

• 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 Sobre el

problema de la empatia d'Edith Stein. Amb la presència de Milagros Rivera com

a convidada.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 12 de febrer (segon dissabte de cada mes)
Horari: 18 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

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

• EL KIBBUTZ. UNA COOPERATIVA ORGANITZADA

Xerrada a càrrec de Jaume Rafart i Noguera.
Organitza: Grup de Dones de Vallvidrera

Data: dimarts 22 de febrer
Horari: 17 h.
Lloc: Centre de Serveis de Vallvidrera

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

• TERTÚLIA-VERMUT
A càrrec de Victòria Sau. Amb ella es parlarà de les reflexions sobre nous

conceptes del diccionari ideològic feminista derivats de l'eix principal, que és el

buit de la maternitat.

Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 26 de febrer
Horari: 11 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
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• TERTÚLIA DE CINEMA
Discussió i anàlisi d'un parell de pel·lícules que estiguin en cartellera. A càrrec

de Marta Selva de Drac Màgic.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: dissabte 26 de febrer (últim dissabte de cada mes)
Horari: 18 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, .... I

• TALLER DE MANUAL/TATS

Organitza: Grup de Dones de Vallvidrera
Dates: els dimarts 1, 8 i 15 de febrer
Horari: 17 h.
Lloc: Centre de Serveis de Vallvidrera

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

• LES DONES ARTISTES: UNA AL TRA H/STÒRIA DE L'ART
Breu recorregut a través de la Història de l'Art segons la vida i l'obra d'algunes
artistes de cada període, prèviament seleccionades, des de l'Edat Mitjana fins
els nostres dies. A càrrec d'Elina Norandi i Núria Rius Vernet.

Organitza: ICE de la Universitat de Barcelona
Dates: els dijous a partir del 3 de febrer (durada 30 hores)
Horari: de 17.45 a 19.45 h.
Lloc: Antiga Escola Normal de Barcelona

Melcior de Palau
Inici matrícula: dilluns 10 de gener
Uoc matriculació: ICE Universitat de Barcelona

Passeig de la Vall d'Hebron, Edifici Migdia
Tel. 93 403 51 75
Fax. 93402 10 16

http://www.ub.es/div.5/ice/ice

• SER DONES, SER HOMES. NOVES FORMES DE SER / 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: Col·legi 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. 93 247 14 94
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• SEMINARI DE FORMACIÓ PER DINAMITZADORES DE GRUPS DE

TERTÚLIA
L'objectiu d'aquest seminari és potenciar les relacions humanes per ajudar a

viure en positiu a partir dels propis problemes de soledat, viduïtat... o per
compartir el temps lliure amb persones de la mateixa edat.

Organitza: Xarxa de Dones de 50 i més

Data inici: dijous 3 de febrer
Horari: de 17 a 19 h. (12 sessions un dia a la setmana)
Preu: 1.000 pessetes
Lloc informació: Casal Joan Casanellas

Plaça Joan Casanelles, sIn
Tel. 93 485 03 24
Fax. 93 314 51 60
e-mail: xarxa.50mes.informail.lacaixa.es

• MELANIE KLEIN I JACQUES LACAN: UNA CONFRONTACIÓ QUE DIU
QUELCOM SOBRE LA DIFERÈNCIA SEXUAL
A càrrec de Montserrat Guntín, psicòloga i psicoterapeuta.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data inici: dijous 3 de febrer (8 sessions)
Horari: 19 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

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

• LA LITERATURA LATINOAMERICANA ESCRITA POR MUJERES
Serninari-Taller de lectura i anàlisi literària a càrrec de Zulema Moret, filòloga i

especialista en literatura llatinoamericana.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data inici: dissabte 12 de febrer (10 sessions quinzenals)
Horari : d' 11 a 14 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
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• LA VIOLÈNCIA SEXUAL EN ELS CONFLICTES ARMA TS: tractament,
defensa i resocialització de les dones supervivents
En els conflictes bèl.lics que han esclatat durant els últims anys a la zona dels

Balcans i al continent africà, la violència sexual contra les dones i les nenes ha

estat utilitzada de forma sistemàtica com una tàctica destructiva planificada
contra el conjunt del grup ètnic. En aquest taller s'abordarà el tractament, la

rehabilitació i la defensa de les dones agredides a partir de la premissa de que
les agressions sexuals contra el col.lectiu femení en temps de conflictes bèl.lics

són crims de guerra.
Els objectius del taller són els següents:
1- Difondre entre les ONG's espanyoles i les administracions locals,
l'aproximació interdisciplinària (sanitària, psico-social i jurídica) que s'ha

establert recentment per donar resposta a les violacions i d'altres agressions
sexuals contra les dones i les nenes.

2- Contribuir a la transferència de bones pràctiques en el tractament, defensa i

rehabilitació de les dones i les nenes supervivents de violacions i agressions
sexuals.
3- Promoure la participació activa de les autoritats públiques i de les ONG's

espanyoles i catalanes en el procés internacional de reconeixement polític
jurídic de la violència sexual com a crim de guerra.
Organitza: International Centre for Migration Policy Development (Viena) i
l'Associació Salut i Família (Barcelona), amb la col-Iaboració de l'Ajuntament de
Barcelona
Dates: divendres 18 i dissabte 19 de febrer
Horari: de 10 a 19 h.
Lloc: C. Cívic Pati Llimona

Regomir,3
* La inscripció al taller es gratuïta i s'ha de realitzar cumplimentant la butlleta que
us adjuntem a l'últim full d'aquesta agenda. La butlleta s'ha d'enviar al FAX 93

319 85 66 o a l'adreça electrònica 10592emm@comb.es abans del proper 11 de

febrer.
* Per a més informació, adreceu-vos a Salut i Família al tel. 93 268 24 53

• 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 del llibre Ancho mar de los Sargazos, de Jean Rhys.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 19 de febrer (tercer dissabte de cada mes)
Horari: de 17 a 20 h.
Preu: 2.500 ptes.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
*

Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
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• FILOSOFIA I ESCRIPTURA FEMENINA
Curs impartit per professores de la UB i de la UAB. Girarà en torn de l'escriptura
femenina, tot atenent prioritàriament a les seves aportacions a la Història del
Pensament. Les sessions s'articularan al voltant de dos tipus d'activitats: lliçons i
seminaris de lectura o discussió.

Organitza: Universitat de Barcelona
Crèdits: 2 crèdits (30 h.), reconeguts com a crèdits de lliure elecció per a totes

les persones estudiants de la UB, per acord de la Comissió Acadèmica
de la Junta de Govern.

Dates: del dilluns 20 al dissabte 25 de març
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Filosofia

Baldiri Reixac, s/n (metro: Palau Reial)
Lloc matriculació: Secretaria del Departament d'Història de la Filosofia, Estètica i

Filosofia de la Cultura
Baldiri Reixac, s/n

Informació: Departament d'Història de la Filosofia
Tel. 93 440 92 00 ext. 3260/3262

birules@trivium.gh.ub.es

• ACCIONS FORMAT/VES 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 I

• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: EMMA DE BARCELONA, UNA DONA ALS
INICIS DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA
Obra de Joana Ripollès-Ponsi i Maria Pau Trayner, del Col·lectiu de Dones en

l'Església, sobre la figura de la primera abadessa del Monestir de Sant Joan de
les Abadesses.

Organitza: Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona
Data: dijous 3 de febrer
Horari: 19.30 h.
Lloc: Museu d'Història de la Ciutat - Sales de les voltes romàniques

PI. del Rei, s/n
* Per més informació, adreceu-vos a l'Institut de Cultura al tel. 93 301 77 75

• CELEBRACIÓ DEL DIA DE SANTA AGATHA
Itinerari per el Gotic.

Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 3 de febrer
Horari: 16 h.
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 358 56 14

• FEM EN FEMENí. CINEMA, DANSA / L/TERA TURA
DANSA A LES GOLFES
dilluns 7: "Olorun", Eva Coll, Maria Montseny i Victor Turull

"Menina Do Bonsin", Viviane Calvitti i Andrés Turull

"Quant", Xevi Dorca
dilluns 14: "Mondo y lirondo", Paula Mariani

"Muy señor mío", Mónica Muntaner
"Room ext, izq", Gema Díaz i Mariel Morales

dilluns 21: "Duo", Ana Eulate i Maddisch Falzoni

"Kinnara", Roberto Torres
"Om Mani Padme Hung", África Navarro

Organitza: Ajuntament de Barcelona. Districte de l'Eixample
Dates: els dilluns 7, 14 i 21 de febrer
Horari: a les 21 h.
Preu: 475 pts.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família

Mallorca, 425, 5è.
* Per més informació, adreceu-vos al tel. 93 446 26 20
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• PRESENTACIÓ DEL VíDEO: IT'S ELEMENTARY
Presentació a càrrec de Maite Mases, es parlarà del tractament de la
homosexualitat a les escoles. Aquest documental mostra de manera constructiva
diferents apropaments al tema, són testimonis que encoratgen a explorar nous

camins que permetin transformar les concepcions i actituts del professorat.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 9 de febrer
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

• 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 13 de febrer
Horari: 19 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

• SORTIDA AL TEA TRE
Obra: T'estimo, ets perfecte ... Ja et canviaré.

Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 17 de febrer
Horari: 17 h.
Lloc: Teatre Poliorama

La Rambla, 115
Preu: 1.500 pts.
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 358 56 14

• EL SHOW DE TRUMAN
Vídeo Fòrum

Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 24 de febrer
Horari: 17.30 h.
Lloc: Centre Cívic Torre t.lobeta

Santa Fe, 2
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 358 56 14
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• ANTONIA'S LINE

Projecció i debat de la història d'una dona que prova de viure la vida en

harmonia i encomana passió als qui estima. Pel.lícula dirigida per Marleen Garris
i guanyadora d'un óscar a la millor pel.licula estrangera el 1996.

Organitza: Centre Cristià del Universitaris
Data: divendres 25 de febrer
Horari: a les 21.30 h.
Preu: entrada lliure
Lloc: Centre Cristià dels Universitàris

Villarroel, 81, bx.
* Per més informació , adreceu-vos al tel. 93 323 33 68

• SORTIDA AL TEA TRE
Obra: La comèdia dels errors de William Shakespeare. AI Teatre Nacional de
Catalunya.
Organitza: Grup de Dones de Vallvidrera
Data: dimarts 29 de febrer
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 406 84 53
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I EXPOSICIONS I

• UN VALOR AFEGIT: LES DONES A LA PUBLICITAT
Presentació de la maleta pedagògica Un va/or afegit: les dones a la publicitat,
que 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: Grup de Dones en Forma
Col-labora: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones
Dates: del dijous 20 de gener al 10 de febrer

Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta

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

• EXPOSICIÓ ItDESTELLOS DE SHAMBHALA"

Exposició de pintura de Abtinkan.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: del divendres 28 de gener al dimarts 29 de febrer
Lloc: Llibreria Pròleg

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

• EL CÒMIC FEMENí
Mostra retrospectiva i antològica de còmics femenins. Es poden veure els còmics

que van llegir les nostres àvies i mares ... i també alguns homes, d'amagades. Es
poden veure publicacions d'Azuzena, Florita, Sissi, Claro de Luna, Mary Noticias,
etc.; que formen part del nostre patrimoni cultural i de la nostra història.

Organitza: Museu del Còmic i la II.lustració
Dates: fins el divendres 21 d'abril
Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 14 i de 17 a 20 h.
Preu: 350 / 500 ptes.
Lloc: Museu del Còmic i la II.lustració

Santa Carolina, 25
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 348 15 13
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I PREMIS I CONCURSOS I

• XIV EDICIÓ DEL PREMI8 DE MARÇ MARIA AURÈLIA CAPMANY 2000
La XIV 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 o 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 o 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.) o als

Registres dels Districtes.
* Per a més informació: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les
Dones (eIRD), 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 84 92/93.
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• CONCURS DE CALENDARIS: MARÇ DEL 2000 FEBRER 2001

L'objecte d'aquest concurs és dissenyar el calendari en motiu del dia

Internacional de la Dona. El lema a partir del qual s'ha de dissenyar és:

CONVIURE ÉS COMPARTIR. Imatges per la igualtat entre les dones i els

homes.
• El concurs es obert a totes les persones. Cada participant presentarà un sol

treball originals i inèdites, amb la tècnica que consideri més adequada
(il·lustració, fotografia, collage, pintura, etc.).
• Els treballs han d'incorporar el disseny de vinyetes il·lustratives i la

numeració del calendari, i han de reservar un espai per al text CONVIURE ÉS
COMPARTIR. Imatges per la iguaItat entres les dones i els homes i ellogotip del

Pla per la Igualtat.
• Els treballs s'han de presentar muntats sobre cartró ploma i en sentit vertical.

Les dimensions del treball han de ser de 30x60 cm. AI dors del suport hi constarà
el lema i/o el pseudònim.
• La persona que guanyi rebrà un premi de 50.000 pessetes i un diploma
acreditatiu.

Organitza: Pla per la Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Termini d'admissió: abans del divendres 4 de febrer del 2000

Lloc: Àrea de Benestar Social de_ l'Ajuntament de Vilafranca

Santa Maria, 2, 1 a planta (de 10 a 12 h.)
Casal de la Dona

plaça del Penedès, 3, 2a planta (de 9 a 13 h.)
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 890 32 18

• 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.

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
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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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BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Dades personals
(només per l'organització)

NOM .

ADREÇA .

TLF FAA E-MAIL .

Horari per a contactes '" .

Dades professionals i/o socials

ORGANITZACiÓ I/O ENTITAT QUE REPRESENTA. .

ADREÇA .

TLF FAA E-MAIL ,.

PROFESSIÓ .

CARRÈC .

LLOC DE TREBALL .

IDIOMA DE TREBALL .

ACTIVITAT DE L'ORGANITZACIÓ .

BREU CURRICULUM .

Taller en el que triaries participar (envolta amb un cercle la lletra que
identifica el Taller):
A) Mesures d'Emergència per supervivents de violació

B) Testimonis per el Tribunal Criminal Internacional per I' Antiga Iugoslàvia: Problemes
C) La Necessitat de sensibilitzar i formar a entitats, ong's y organismes nacionals i

internacionals: Propostes
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