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IJORNADES, CONFERÈNCIES,
•

XERRADES, COL LOQUIS

LA DONA A CATALUNYA I AL JAPÓ
Taula rodona dins la Setmana Cultural del
a

Japó

a

...

Barcelona "La tradició que viu

l'actualitat".

Organitza: Consolat del Japó
Data: dijous 13 de juliol

a

Barcelona

Horari: 19.30 h.
Lloc: La Casa Elizalde

València, 302
Informació: tel. 93 488 05 90

elizalde@arrakis.es

•

EL PES DE LES PARAULES: HOMOSEXUALITAT I LLENGUATGE
Xerrada

col-loqui.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 18 de juliol
Horari: 20.30 h.
Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
Informació:

Ca la Dona 93 412 71 61

caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts
gruplesbos@hotmail.com

I

de 20.30

a

22

h.)

I CURSOS,
•

SEMINARiS,

I

....

TALLER DE CUINA DE LES FILIPINES
A càrrec d'Alícia Gratil, especialista
Organitza: Museu Etnològic

tradicions

en

filipines.

Dates: tots els dissabtes fins I'll de desembre de 2000
Horari: de 10
Lloc: Museu

a

13 h.

Etnològic

Pg. Santa Madrona, 22
Informació: 93 424 68 07

•

LES DONES A L'ART I LA LITERATURA DES DE L'EDAT MITJANA FINS EL
SEGLEXX
Curs que fa un breu recorregut a través dels nexos comuns existents entre
escriptores i artistes. Es veuran els lligams existents entre elles, que poden anar
des de contactes en les seves vides fins a actituds similars davant l'obra
artística. A càrrec de les

professores

Rosa Maria

Aguadé,

Elina Norandi i Núria

Rius Vernet.

Organitza:

Universitat Politècnica de

Dates: del dilluns 26 de
Horari: de dilluns

a

juny

Catalunya
juliol

al divendres 7 de

divendres de 10

a

13 h.

Lloc: Aules de la UNIFF-UPC
Informació: UPC 93 401 60 66
Preu: 3.500

•

VERS

http://www.uff.upc.es
pts

UNA

EDUCACIÓ

GLOBAL:

REPTES

PER

A

UNA

CIUTADANIA

RESPONSABLE
Curs que té com a objectiu donar a conèixer l'evolució de l'educació intercultural
a partir de diverses recerques realitzades. Les sessions 6 i 7 fan plantejaments
des de la

perspectiva

de

gènere.
Espín i M. Àngels Marín, professores titulars de
Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació, Universitat de Barcelona.
Organitza: Vicerectorat de Relacions Institucionals i Política Lingüística. Oficina
d'Activitats Institucionals. Universitat de Barcelona (UB)
Dates: del dilluns 3 al divendres 7 de juliol
Coordinadores: Júlia Victòria

Horari: de 16

a

20.30 h.

Lloc: UB
Gran Via Corts Catalanes, 585

(d'11 a 14 h.
juliols@pu.ges.ub.es
http://www.ub.edu/juliols

Informació: 9340358 80

Preu: 26.000

I de 16

a

19

h.)

pts

Preu reduït: 23.000

pts.

en

les

inscripcions

L'alumnat de la Universitat de Barcelona té
2

realitzades fins al 9 de
un

10% de

juny
descompte.

•

ESCOLA DE TEOLOGIA FEMINISTA: ECOFEMINISME I CRISTIANISME
VII

curs

d'estiu.

Organitza:

Col-lectiu de Dones

l'Església
diumenge 9 de juliol
h., dss. 8 i dg. 9 tot el dia
en

Dates: del divendres 7 al
Horari: dv. 7
Lloc:

a

les 18

de Sarrià

Caputxins
Plaça Eloi

de

Bianya,

s/n

Informació: 93 453 28 00/09

cde@teclata.es

•

SEXE SEGUR ENTRE DONES
Taller

a

càrrec de Cèlia Díaz Pardo,
Lesbos

Organitza: Grup

Data: dimarts 11 de

juliol

Horari: 20.30 h.
Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
Informació:

Ca la Dona 9341271 61

caladona@pangea.org
Grup Lesbos 934127701 (dimarts
gruplesbos@hotmail.com

•

EL TREBALL DE LES DONES. ARRELS

de 20.30

a

HISTÒRIQUES

22

h.)

I PERSPECTIVES DE

FUTUR
Curs que fa un recorregut pel que ha estat el treball de les dones
mercantil) des del segle XVIII fins al moment actual, des d'una

(domèstic

i

perspectiva

interdisciplinària.
Cristina Borderías,

Coordinadores:
i Cristina

(UB),
(UB).
Organitza:

Carrasco, professora

professora

titular d'Història

Vicerectorat de Relacions Institucionals i Política

d'Activitats Institucionals. Universitat de Barcelona
Dates: del dilluns 17 al divendres 21 de
Horari: de 9.30

a

Contemporània

titular de Fonament de l'Anàlisi Econòmica

Lingüística.

(UB)

juliol

14 h.

Lloc: UB
Gran Via Corts

Catalanes, 585

Informació: 93403 58 80

(d'11 a 14 h.
juliols@pu.ges.ub.es
http://www.ub.edu/juliols

Preu: 26.000

a

19

h.)

pts

Preu reduït: 23.000
*

I de 16

pts.

en

les

inscripcions

realitzades fins al 9 de

L'alumnat de la Universitat de Barcelona té

3

un

10% de

juny
descompte.

Oficina

•

D'INSERCIÓ SOCIO-LABORAL PER A
EXTRACOMUNITÀRIES
Programa de formació ocupacional que té coma objectiu
PROGRAMA

DONES IMMIGRANTS
facilitar el camí d'accés

al món laboral dins la societat

d'arribada, per oferir a les dones els recursos i
eines necessàries per accedir a un lloc de treball digne que els hi permeti
afrontar la seva vida d'una forma autònoma i en condicions d'igualtat amb la
resta de treballadors i treballadores.

El programa s'articula amb els següents mòduls: orientació laboral, coneixement
l'entorn, idioma, ajudant de cuina, nutrició, medi ambient, seguretat i higiene i
90 hores de pràctiques en empreses.

de

Associació de Dones per la Inserció Laboral

Organitza: SURT,
Dates:

a

concretar

Horari: de dilluns

a

divendres de 15

a

20 h.

Lloc: SURT

Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT 93 268 02
Surt@pangea.org

•

57

DOMICILIÀRIA
ocupacional que té com

CURS D'AUXILIAR D'AJUDA
Curs

de

formació

participants
cura

El
a

a

objectiu proporcionar a
desenvolupar les tasques

els coneixements tècnics bàsics per a
a l'atenció sòcio-sanitària a les persones de la llar.

les
de

inherents

curs

està

adreçat

a

dones

certificat escolar i amb
a

equivalent

Associació de Dones per la Inserció Laboral

Organitza: SURT,
Dates:

o

situació d'atur, amb nivell de formació
sense experiència laboral.
en

concretar

Horari: de dilluns

a

divendres de 9

a

14 h.

Durada: 555 hores
Lloc: SURT

Bruc, 5, 1
Informació i

r

2a

inscripció:

SURT 93 268 02 57

Surt@pangea.org

•

CURS DE SERVEIS D'ARRANJAMENT DE ROBA
Curs de formació ocupacional que té com a objectiu

proporcionar a les
a desenvolupar amb

participants els coneixements tècnics bàsics necessaris per
rigorositat professional les tasques pròpies de tractament de roba nova i usada
del sector de serveis d'arranjament de roba.
El curs està adreçat a dones en situació d'atur, amb nivell de formació equivalent
a certificat escolar i amb o sense
experiència laboral.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates:

a

concretar

Horari: de dilluns

a

divendres de 15

a

20 h.

Durada: 260 hores
Lloc: SURT

Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT

93 268 02 57

Surt@pangea.org
4

•

CURS D'AJUDANT DE CUINA PER A DONES ATURADES
Curs de formació ocupacional que té com a objectiu proporcionar
de

qualitat en el sector de
amb especial dificultat per

la restauració per a dones
entrar al món laboral.

menors

i

•

una

majors

formació

de 25 anys

El programa s'articula amb els següents mòduls: orientació laboral, català
tècnic,
ajudant de cuina, nutrició, medi ambient, seguretat i higiene i 90 hores de

pràctiques en empreses.
Organitza: SURT, Associació
Dates:

a

de Dones per la Inserció Laboral

concretar

Horari: de dilluns

a

divendres de 9.30

14.30 h.

a

Durada: 425 hores
Lloc: SURT

Bruc, 5, 1
Informació i

2a

r

inscripció:

SURT 93 268 02 57

Surt@pangea.org

•

PROGRAMA

D'INFORMACIÓ I ORIENTACiÓ

LABORAL

que inclou accions d'informació i orientació professionals dirigides a
millorar les possibilitats d'inserció professional del col lectiu de dones
que es
troben en situació de risc d'exclusió laboral i de marginació social..

Programa

El programa s'articula amb els següents mòduls: orientació laboral, català tècnic,
ajudant de cuina, nutrició, medi ambient, seguretat i higiene i 90 hores de

pràctiques en empreses.
Organitza: SURT, Associació
Dates: tot l'any
Horari: de dilluns

a

de Dones per la Inserció Laboral

divendres de 10.00

a

13.00 h.

Lloc: SURT

Bruc, 5, 1
Informació i

r

2a

inscripció:

SURT 93 268 02 57

Surt@pangea.org

5

o

de 16.00

a

19.00 h.

I ALTRES
•

I

ACTES

ESTAND INFORMA T/U
12 h.

Acció Les lesbianes

portem codi de barres a càrrec del Grup de
L'objectiu es la participació en un experiment
científic. S'obsequiarà amb un got de vi i patates fregides a totes les
participants en l'estudi, i es lliurarà un certificat de lesbianitud a les que
donin positiu a les proves.
18.30 h. Manifestació lúdica-reivindicativa. Recorregut pI. Universitat, Pelai,
Rambles, Ferran, pI. Sant Jaume
23 h.
Ocupem el carrer, festa a la pI. Universitat
Organitza: Grup Lesbos i Grup de Lesbianes Feministes
Data: dissabte 1 de juliol
no

Lesbianes Feministes.

Horari: tot el dia
Lloc:

a

concretar

Informació: Ca la Dona 93412 71 61

caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
Grup de Lesbianes Feministes 93 412 77 01 (dijous de
http://www.lesbifem.org

•

MEDIA HORA

MÁS

CONTIGO

Cinefòrum.

Organitza: Grup

Lesbos

Data: dimarts 4 de

juliol

Horari: 20.30 h.
Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93 412 71 61

caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts
gruplesbos@hotmail.com

•

CAMPIONA T DE PING-PONG

Organitza: Ca la Dona
Dates: juliol
Termini d'inscripció: dijous

6 de

juliol

Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
Preu: 1.000

caladona@pangea.org
pts. (inclou la paleta i les pilotes)

6

de 20.30

a

22

h.)

20

a

22

h.)

•

FESTA D'ESTIU

Organitza: Grup

Lesbos

Data: dimarts 25 de

juliol

Horari: 20.30 h.
Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61

caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts
gruplesbos@hotmail.com

7

de 20.30

a

22

h.)

I EXPOSICIONS
•

DEESSES

I
DE

LA

MEDITERRÀNIA.

IMA TGES

FEMENINES

DE

LA

PREHISTÒRIA
És la primera exposició internacional dedicada al tema de la figuració femenina
antiga. Mostra per primera vegada més de cent figures procedents de grans
museus que
reflecteixen les principals cultures de la Mediterrània oriental
(Mesopotàmia) a l'occidental (Sardenya), del paleolític a l'època clàssica.
Organitza: Museu d'Història de la Ciutat. Ajuntament de Barcelona
Dates: del dimecres 21 de juny al dijous 30 de novembre
Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h., diumenge i festius de
10a14h.
Lloc: Saló del Tinell
PI. del Rei

Informació: 93 315 11 11

http://www.bcn.es
Preu:

a

determinar

8

I PREMIS
•

I CONCURSOS

I

PREMIO MARíA TERESA LEÓN PARA AUTORAS DRAMÁTICAS, 2000
Per tal de propiciar i afavorir l'escriptura d'obres literàries
dramàtiques per part
de les dones.
Podran

participar

totes les dones

escriptores de textos literaris dramàtics, amb
obres escrites en castellà, català, gallec a euskera i d'una extensió
equivalent a
la durada normal d'un espectacle.
El veredicte del jurat es farà públic a l'Acta Anual de
de Premios de
Entrega

I'ADE, que tindrà lloc

en

les últimes setmanes de

l'any

2000.

Premi:

lliurament d'un certificat acreditatiu, una petita estàtua realitzada
pel
pintor i escultor José Hernández i una dotació de 1.350.000 pts. També es
concedirà un ACCÈSSIT dotat de 625.000 pts. acompanyat d'un certificat
acreditatiu.
Lliurament originals: els originals per triplicat hauran d'enviar-se a l'Asociación
de Directores de Escena de España, Costanilla de los
Angeles, 13, bajo
28013 Madrid (indicant en el sobre: "Para el Premio María Teresa
León").

Termini de

presentació:

15 de setembre de 2000

Organitza: Instituto de la Mujer
España, amb la col laboració de
Autores y Editores (SGAE).

•

izq.,

i la Asociación de Directores de Escena de
la Fundación Autor de la Sociedad General de

VII CONCURSO RELA TOS DE MUJER
participar totes les dones majors de 18 anys, amb un màxim de 3 obres
per participant.
Els relats han de ser originals i inèdits,
foli
mecanografiats a doble
Podran

(mínim

5 folis i màxim

El tema és

lliure,

12)

i per

obstant,

no

utilització d'un llenguatge

no

espai, tamany

sola

una

cara.

valorarà,

es

a

més de la

qualitat

de

l'obra, la

sexista.

Premi:

s'atorgaran dos primers premis, un en castellà i un altre en euskera, per
un import de 200.000
pts. cadascun, i dos accèssits de 75.000 pts. cadascun, un
a
una
autora de Bilbao, i l'altre de designació lliure.
per
Lliurament originals: l'original i una còpia hauran
d'entregar-se al General del
Ayuntamiento de Bilbao posant "VII Concurso de Relatos de Mujer".
Termini de presentació: 29 de setembre de 2000
Organitza: Ayuntamiento de Bilbao Servicio Municipal de la Mujer.
Col.labora: Emakunde
Instituto Vasco de la Mujer
-

-

9

•

POEsíA "ANA DE VALLE"
Coincidint amb la celebració del I Centenari "Ana de Valle"
9° CERTAMEN DE

del Certament de Poesía.
Podran participar persones

rigorosament
Els poemaris
cents

escriptores

de

(1900-2000),9°

castellana

llengua

amb

edició
obres

inèdites.
seran

de tema i ritme

lliures, amb

una

extensió mínima de tres

i màxima de

quatre-cents.
presentaran per quintuplicat i mecanografiat a doble espai.
Premi: dotació de 350.000 pts., publicació de l'obra, lliurament d'una peça de
ceràmica commemorativa i l'entrega de 50 exemplars del llibre.
Lliurament originals: es presentaran a enviaran al Registro del Ayuntamiento
de Avilés, (Plaza de España, 1), indicant en el sobre "Certamen de Poesía Ana
versos

Els treballs

es

de Valle".
Termini de

presentació: 30 de setembre de 2000
Organitza: Ayuntamiento de Avilés Concejalías de
-

•

la

Mujer

y Cultura.

CONCURS PER SELECCIONAR EL LOGO DEL GRUP LESBOS
AI tornar de vacances, la primera activitat que organitzarà el Grup Lesbos serà
el concurs per seleccionar el Ioga del Grup. La guanyadora serà sòcia gratuïta
durant

un

any.

Organitza: Grup

Lesbos

Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 9341271 61

caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts
gruplesbos@hotmail.com

de 20.30

a

22

h.)

� 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.

Centre
Av.

Municipal d'Informació i Recursos
Diagonal, 233, Sa., 08013 Barcelona.

per

a

les Dones, CIRD

Telèfons 93 413 2722/23
Fax. 9341327 19
E-mail:
Web:

CIRD@mai1.bcn.es

http://www.cird.bcn.es
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