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IJORNADES. CONFERENCIES, XERRADES, COL.LOQUIS... I

• L'ART DE LA RELACIÓ
Taula rodona dins l'acte d'inauguració de la instal.lació Entredós d'Elena Rivero,
amb la intervenció de Pepa Balsach, poeta i historiadora de l'art; Assumpta
Bassas, historiadora i crítica d'art i Elena del Rivero.

Organitza: Associació Cultural de Dones Hildegarda, Llibreria Pròleg i Centre de
Recerca de Dones DUODA de la UB
Data: dissabte 2 de desembre
Horari: 19.30 h
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25

http://www.mallorcaweb . neUproleg
http://www.ub.es/duoda

• CONVENCIÓ 2000 "20 ANYS DEL CONSELL NACIONAL DE DONES
D'ESPANYA"
Mati: participació de totes les Associacions.
Tarda: La cultura de la pau, conduït per Miriam Subirana.

Organitza: Consell Nacional de Dones d'Espanya
Data: dissabte 2 de desembre
Horari: de 9.30 a 19 h
Lloc: APDE. Associació per a la Dona Efectiva

Diputació, 306, pral.
Informació: 93 217 34 03 / 430 68 57 / 215 14 25
Cal fer inscripció

• LA VAGA MUNDIAL DE DONES DEL 2001

Desprès del gran èxit internacional de la Vaga Mundial de Dones del 2000 (8 de

març) en la que dones de tot el món van fer accions denunciant la situació de no

salari, baix salari i treball excessiu, s'està preparant, ja, una altra vaga pel 8 de

març del 2001. La comissió organitzadora convida les dones interessades a

treballar aquest tema.
Organitza: Mujeres por un Salario para el Trabajo Sin Sueldo

Coordinadora de la Vaga mundial de Dones (Estat espanyol)
Red "Las Mujeres Cuentan"

Tiempo Libre para las Mujeres
Data: dilluns 4 de desembre
Horari: 20 h
Lloc: Espai Obert

Blasco de Garay, 2, 1 è
Informació: 93 443 04 69

http://womenstrike8m.server101.com
huelqademujeres8m@teleline.es
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• JORNADES FEMINISTES "FEMINISMO ES Y SERÁ" (Córdoba 2000)
Dues taules rodones, divuit tallers, més de setanta ponències, exposicions ... i les
trobades i retrobades pels passadissos i tots els espais que anem ocupant, ens
serviran per a debatre, comunicar-nos i compartir les nostres preocupacions,
realitats i sominis.

Organitza: Asamblea de Mujeres de Córdoba "Yerbabuena" i Federación de

Organizaciones Feministas deis Estado Español
Dates: 7, 8, 9 i 10 de desembre
Lloc: Recinto de la Universidad "Aulario Rabanales" (Córdoba)
Informació: "Anem cap a Còrdova" (Ca la Dona) 93 412 71 61

caladona@pangea.org

• OlA DE LES DONES 2001
Primera convocatòria per organitzar el dia de les dones 2001, en arribar de les
Jornades Feministes de Còrdova

Organitza: Ca la Dona
Data: dimarts 12 de desembre
Horari: 19 h
Lloc: Ca la Dona

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

caladona@pangea.org

• LA DONA ALS ESPOTS DE LA CAMPANYA ELECTORAL
Xerrada a càrrec de Teresa Velázquez.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 12 de desembre
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 de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com

• COM ELS HOMES ASSUMEIXEN L'ALLIBERACIÓ DE LES DONES
Xerrada informativa i debat a càrrec de José Luis Oreiro i Pere Compte.
Organitza: Vocalia de Dones de I'AV del Turó de la Peira
Col.labora: Grup d'Acció Contra la Violència Domèstica
Data: dimarts 12 de desembre
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Can Basté

Pg. Fabra i Puig, 274-276
Informació: 93 420 65 99

cccanbaste@noubarris.net
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• EL CUERPO LESBIANO A TRAVÉS DEL ARTE DEL SIGLO XIX YXX
Tertúlia a càrrec d'Elina Norandi, dins el cicle que té com a fil conductor L'amor i
la relació entre dones.
Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA
Data: dijous 14 de desembre
Horari: de 19 a 21 h
Lloc: Aula de DUODA

Baldiri Reixac, 13
Informació: 93 448 13 99

hUp://www.ub.es/duoda
duoda@dl.ub.es

• CONFERÈNCIA EUROPEA "INMIGRANTES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD:
ESTRA TÉGIAS E INSTRUMENTOS"
Organitza: Associació Salut i Família
Col.labora: Unidad de Salud Pública y Seguridad-Dirección General V. Comisión
Europea; Institut Municipal d'Assistència Sanitària-Barcelona; Serveis Personals
de l'Ajuntament de Barcelona i Servei Català de la Salut.
Data: divendres 15 de desembre
Horari: de 8.30 a 17 h
Lloc: Hotel Alimara

Berruguete, 126
Informació: 93 268 24 53 (Salut i Família)

• TERTÚLIA LITERÀRIA AMB LUISA FORTES
Tertúlia per a compartir i aprendre, amb una lectura prèviament proposada i
escollida entre les assistents. El llibre proposat per aquesta sessió és Querido
Miguel de Natalia Guinzburg.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 16 de desembre (cada segon dissabte de cada mes)
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25

http://www.mallorcaweb.netlproleg
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• OFICINA DE NO DISCRIMINACIÓ (OND)
Xerrada informativa de la Oficina de No Discriminació (OND) de Drets Civils de
l'Ajuntament de Barcelona: qüestions de drets d'admissió i altres discriminacions.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 19 de desembre
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 de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com

• LA FORÇA I LA RELACIÓ DE LES DONES AFGANESES SOTA EL RÈGIM
DELS TALIBANS
Taula rodona que s'emmarca dins de la implementació del projecte guanyador
del Premi 8 de Març-MAC (2000) "Per una pau que sigui la nostra". Així doncs,
es tracta de donar visibilitat a les dones afganeses, no tan sols com a víctimes
d'un plus de violència específica de gènere, sinó sobretot com a protagonistes i
subjectes de resistència a partir de la seva experiència de ser dones.
Amb la participació de Behjat, representant de RAWA (Associació Revolucionària
de les Dones d'Afganistà).
Convoca: CIRD (Centre d'Informació i Recursos per a les Dones) de l'Ajuntament

de Barcelona i Dones x Dones
Data: dimecres 20 de desembre
Horari: 19.30 h
Lloc: Pati Llimona

Regomir,3
Informació: Centre d'Informació i Recursos per a les Dones CIRD

93 413 27 22 / 23
cird@mail.bcn.es
http://www.cird.bcn.es
Dones x Dones
9341271 61 (dijous de 19.30 a 21.30 h)
caladona@pangea.org
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I CURSOS, SEMINARiS, .... I

• TALLER DE CUINA DE LES FILIPINES
A càrrec d'Alícia Gratil, especialista en tradicions filipines.
Organitza: Museu Etnològic
Dates: tots els dissabtes fins I'll de desembre de 2000
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: Museu Etnològic

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

• MIRADES DE DONES
Taller d'escriptura creativa i de lectura, 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 deillibre La mujer rota, de Simone de Beauvoir.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 2 de desembre (primer dissabte de cada mes)
Horari: d'11 a 14 h
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25

http://www.mallorcaweb . neUproleg
Preu: 2.500 pts.

• ELS GRUPS D'ANGLÈS AMB RC&C
Curs a càrrec de Caroline Wilson Grups reduïts, gramàtica, mitjans audiovisuals,
literatura, conversa, teatre, etc ....
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dilluns o els dimarts a partir del 9 d'octubre
Horari: d i IIu ns de 19 a 21 h o dimarts d' 11 a 13 h
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25

http://www.maliorcaweb.neUproleg
Preu: 8.000 pts. mensuals
* Cal fer un test de nivell abans de l'inici.
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• TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA
Coordinat per Maite Hernández, publicista i periodista amb nou 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, experimentació i expressió corporal.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dimarts o els dimecres del 10 d'octubre al juny del 2001
Horari: dimarts de 18 a 20 h o dimecres d'11 a 13 h
Lloc: Llibreria Pròleg

Dag ueria, 13
Informació: 93 31924 25

http://www.mallorcaweb . neUproleg
Preu: 8.000 pts. mensuals

• TALLER DE CUINA DE NADAL
A càrrec de Conxita Sala.

Organitza: Secció Cultural de la Dona Foment Martinenc
Data: dimecres 13 de desembre
Horari: 16.30 h
Lloc: Local grup

Provença, 595
Informació: 93 455 73 76

• EXPERIÉNCIAS ESPAÑOLAS EN ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
A POBLACIONES DE INMIGRANTES
Taller coordinat per Olga Solas Gaspar, Área de Gestión de Servicios y Políticas
de Salud-Escuela Andaluza de Salud Pública.

Organitza: Associació Salut i Família
Col.labora: Unidad de Salud Pública y Seguridad-Dirección General V. Comisión

Europea; Institut Municipal d'Assintència Sanitària-Barcelona; Serveis Personals
de l'Ajuntament de Barcelona i Servei Català de la Salut.
Data: dijous 14 de desembre
Horari: de 13.30 a 18.30 h
Lloc: Hotel Alimara

Berrug uete, 126
Informació: 93 268 24 53 (Salut i Família)
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• PROGRAMA DE MÀSTER ON LINE EN ESTUDIS DE LA DIFERÈNCIA
SEXUAL
1r curs 2000-01: La pràctica de la diferència
S'ofereix el pensament d'un grup de professores, plasmat en textos escrits
específicament per aquest màster. Els textos de les 17 assignatures que el
composen són el resultat de la investigació i recerca de cada una d'aquestes
especialistes des de la pràctica de la diferència de ser dona. Les mateixes
professores tutoritzaran la seva assignatura mitjançant una relació d'intercanvi
amb cadascuna de les persones inscrites al màster per correu electrònic. El curs
consta de 150 h. lectives
Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA de la Universitat de Barcelona
Dates de la matrícula: del dilluns 2 d'octubre al dimecres 1 de desembre
Informació i Inscripció: Centre de Recerca de Dones DUODA

Baldiri Reixac, 13
93448 1399

Duoda@d1.ub.es
hUp://www.ub.es/duoda

• MÀSTER EN ESTUDIS DE LES DONES
Curs 2000-01: Mòdul A - Curs 2001-02: Mòdul B
El Màster en Estudis de les Dones es compon de dos cursos o mòduls (Mòdul A:
Veus i experiències de dones en el temps i l'espai i 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
Dates de la matrícula: del dilluns 6 de novembre al dilluns 18 de desembre
Informació i Inscripció: Centre de Recerca de Dones DUODA

Baldiri Reixac, 13
93448 13 99

Duoda@d1.ub.es
http://www.ub.es/duoda

Preu: 100.000 pts (hi ha opció de matricular-se per assignatures soltes sense
valor acadèmic)
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• TALLER DE DEFENSA PSICO-CORPORAL
A càrrec de Karin Koonkle i Maria Escavy.
Es proposa un treball d'autoconeixement per alliberar el poder físic, mental i
emocional del que la dona disposa, tot i que tradicionalment n'ha estat separada.
L'autodefensa comença amb l'autoestima i el poder interior abans de l'agressió.
La pràctica inclou diferents arts marcials.
Organitza: Ca la Dona
Data: dijous i/o divendres a partir del gener de 2001 (10 sessions)
Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
Informació: 93412 71 61

caladona@pangea.org
Preu: 9.000 pts. Les no sòcies hauran de pagar una matricula de 2.000 pts.

• DONES CREADORES A LA HISTÒRIA: ARTISTES I ESCRIPTORES
Curs a càrrec de Rosamaria Aguadé Benet i Núria Rius Vernet, destinat al
professorat de secundària.
Curs per donar a conèixer figures destacades de dones artistes i escriptores, de
l'Edat Mitjana fins als nostres dies, per omplir el buit existent en els llibres de text
i manuals tant de literatura com d'història de l'art.
Anàlisi dels nexes existents entre literates i artistes de cada període històric. Els
nexes poden anar des de contactes en les seves vides fins a actituds similars
davant l'obra artística.
Es tracta d'adoptar una altra visió i una nova interpretació de la història de l'art i
de la literatura.

Organitza: Unitat de Formació de Formadors. Universitat Politècnica de
Catalunya

Dates: els dijous de I'll de gener al 15 de març de 2001
Horari: els dijous de 10 a 13 h (30 h)
Lloc: Aules de la UNIFF-UPC

PI. Eusebi Güell, 6
Informació: 93 401 60 66

http://www.uff.upc.es
Preu: 3.500 pts.
Nombre de places: 18
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• ESCRIPTORES I ARTISTES: RELACIONS PERSONALS I CREA T/VES
Curs a càrrec de Rosamaria Aguadé Benet i Núria Rius Vernet, destinat al
professorat de secundària i estudiants de la UB.
Breu recorregut històric a través dels vincles existents entre les obres o la vida
d'artistes i d'escriptores. Aquest vincles s'estableixen entre dones d'un mateix

període històric, després d'analitzar la seva situació en cadascun d'ells.
Es tracta d'adoptar una altra visió i una nova interpretació de la Història de l'Art i
de la Literatura.

Organitza: Institut de Ciències de l'Educació - Universitat de Barcelona
Dates: els dijous del 8 de febrer al 3 de maig de 2001
Horari: els dijous de 18 a 20.30 h (30 h)
Lloc: Centre de Formació Permanent UB-Sants

Melcior de Palau, 140
Informació: 93402 10 24 (ICE UB)

http://www.ub.es/ice
Inscripció: d I'll al 22 de desembre (des del 23 de desembre fins al 9 de gener,

només per lnternet)
Preu: 4.000 pts.
Nombre de places: 18

• ACCIONS FORMATIVES DE LA FUNDACIÓ MARIA AURÈLIA CAPMANY
Accions formatives emmarcades dins de l'àmbit de les noves formes de treball i
de les noves tecnologies, així com de la diversitat en els recursos humans i les
relacions laborals en termes d'igualtat d'oportunitats.
Els cursos estan dirigits a persones responsables d'empresa, expertes de

polítiques econòmiques i ocupacionals i agents socials, que per la seva tasca

poden incidir a millorar les condicions laborals de les dones en el mercat de
treball i/o incentivar-recolzar-facilitar la major inserció d'aquest col.lectiu.
Cursos: Salut laboral i gènere

Treball i maternitat

Agents per a la igualtat en la negociació col.lectiva
Relacions laborals i igualtat d'oportunitats
Diversitat en els recursos humans
Noves perspectives organitzatives del treball: teletraball

Organitza: Fundació Maria Aurèlia Capmany
Dates: a concretar
Informació: 93 301 11 95

fmac@bitmailer.net
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• SEMINARI DE CINEMA - GRANS DIVES (2)
El passat 26 d'octubre es va presentar aquest seminari de cinema a càrrec de
Marta Selva de Drac Màgic. Constarà de 8 sessions, una mensual.

Organitza: Ca la Dona
Data: a determinar
Horari: 19 h
Lloc: Ca la Dona

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

caladona@pangea.org
Drets d'inscripció: 5.000 pts .. Les no sòcies hauran de pagar una inscripció de
2.000 pts. (aquest preu inclou els materials).
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I ALTRES ACTES I

• SORTIDA AL SEXSHOP
Sortida al sexshop Kitsch.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 5 de desembre
Horari: 20.30 h
Lloc: Kitsch

Muntaner, 17-19, bxs.
Informació: Ca la Dona 93 412 71 61

caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com

• TROBADA DE NADAL I RECITAL POÈTIC
Reunió del grup de dones per a celebrar el Nadal amb torrons. Hi haurà un

recital de poesia a càrrec d'un actor/actriu de Vallvidrera a confirmar.

Organitza: Grup de Dones Vallvidrera
Col.abora: Districte de Sarrià-St. Gervasi
Data: dimarts 12 de desembre
Horari: 17 h
Lloc: Centre de Serveis Vallvidrera

Reis Catòlics, s/n
Informació: 93 406 97 41 (secretaria Grup)

• PRESENTACiÓ DE LA PUBLICACiÓ "VINCULA'T. MATERIALS PER
TREBALLAR AMB DONES MALTRACTADES" I DE L'AGENDA DE LA DONA
2001

Aquest any 2000, Tamaia ha tret la seva primera publicació. Volen així anar
consolidant i aprofundint en l'escriptura des de la pràctica de la vinculació amb
dones maltractades. Vincula't. Materials per treballar amb dones maltractades és
fruit de vuit anys de treball que un equip de dones feministes ha dut a terme
contra la violència familiar amb moltíssimes dones maltractades que han volgut
aquest acompanyament. I fruit també del treball en xarxa amb agents de
diferents municipis, grups de dones, serveis, lectures, trobades, etc.
D'altra banda, per rebre aquest any 2001, Tamaia ha participat en el projecte de

l'Agenda de la Dona -iniciativa que commemora aquest any 2001 el seu 10è

aniversari-, d'aprofundiment en el treball amb joves sobre la violència de gènere.
Organitza: TAMAIA, Associació de Dones contra la Violència Familiar
Data: dimecres 13 de desembre
Horari: 19.30 h
Lloc: Ca la Dona

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

caladona@pangea.org
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• SORTIDA A LA FIRA DE SANTA LLÚCIA
Trobada del grup de dones i visita a la Fira de la pI. de la Catedral.

Organitza: Grup de Dones de les Planes
Col.abora: Districte de Sarrià-St. Gervasi
Data: dimecres 13 de desembre
Horari: 10 h
Lloc de sortida: Centre Cívic L'Elèctric

Carretera Vallvidrera a Sant Cugat, km. 6,5
Informació: C. C. L'Elèctric 93 205 40 09

• RECITAL DRAMATITZAT
"Poner título" a càrrec d'Elisabeth Hernández i Marta Timón. Atorgament del

premi del "I Concurs Lesbos de Relato Corto", AI acabar (22 h) s'anirà a sopar i
de festa.

Organitza: Grup Lesbos i BarceDona
Data: dijous 14 de desembre
Horari: 20.30 h
Lloc: Pati Llimona

Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943

http://www.BarceDona.es.vg
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
Pati Llimona 93 268 47 00

• 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. Aquest mes de desembre
la trobada és farà amb els balls del Casal Lambda, ja que Ca la Dona no està

disponible.
Organitza: Casal Lambda
Data: diumenge 17 de desembre
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic la Sedeta

Sicília, 321
Informació: Ca la Dona 93412 71 61

caladona@pangea.org
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• HANNAH ARENDT. EL ORGULLO DE PENSAR ...
Presentació del llibre Hannah Arendt. El orgullo de pensar ... Recull d'articles
compilats per Fina Birulés. A càrrec de Manuel Cruz, Nora Catelli i Salvador
Giner.

Organitza: Seminari de Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona i
l'Editorial Gedisa

Col.labora: Fundació Maria Aurèlia Capmany
Data: dimarts 19 de desembre
Horari: 19 h
Lloc: Fundació Maria Aurèlia Capmany

Rambles,81
Informació: 93 301 11 95 (Fundació)

93 253 09 04 (Editorial)

• VETLLADA NADALENCA
Organitza: Secció Cultural de la Dona Foment Martinenc
Data: dimecres 20 de desembre
Horari: 17 h
Lloc: Local grup

Provença, 595
Informació: 93 455 73 76

• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "DE DOS EN DOS. Las prácticas de
recreación de la vida y la convivencia humana"
Les autores del llibre són Marta Bertran Tarrés, Carmen Caballero Navas,
Montserrat Cabré Pairet, Maria-Milagros Rivera Garretas i Ana Vargas Martínez.
Intervendrán: Teresa Vinyoles, historiadora; Mari Torras, escriptora i assagista;
Marta Beltran i Maria-Milagros Rivera, en representació de les autores.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dimecres 20 de desembre
Horari: 18 h o 19.30 h (truqueu per confirmar)
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25

http://www.mallorcaweb.netlproleg

• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "CUARTEADA DE OLVIDOS"
AI acabar la presentació hi haurà debat amb Pepa Cantarero, autora del llibre i
Petri Jiménez.

Organitza: BarceDona
Data: dijous 21 de desembre
Horari: 20.30 h
Lloc: Pati Llimona

Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943

http://www.BarceDona.es.vg
Pati Llimona 93 268 47 00
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• MONTAMOS EL POLLO
Activitat sorpresa.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 28 de desembre
Horari: 20.30 h
Informació: BarceDona 654 819 943

http://www.BarceDona.es.vg

14



I EXPOSICIONS I

• ENTREDÓS
Instal.lació d'Elena del Rivero i taula rodona L'art de la relació en la que
intervindran Pepa Balsach, poeta i historiadora de l'art; Assumpta Bassas,
historiadora i crítica d'art i Elena del Rivero.

Organitza: Ass. Cultural de Dones Hildegarda, Llibreria Pròleg i Centre de
Recerca de Dones DUODA de la UB

Dates: desembre
Data inauguració: dissabte 2 de desembre a les 19.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25

http://www.mallorcaweb.net/proleg
hUp://www.ub.es/duoda
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I PREMIS I CONCURSOS I

• IV CONCURS DE CARTELLS COMMEMORA T/US DEL DIA DE LA DONA
• Podran participar-hi totes les dones majors de 16 anys, amb tres obres com a

màxim per participant.
• El tema del cartell és lliure. Hi ha de constar el text següent:

"8 de MARÇ 2001. DIA INTERNACIONAL DE lA DONA"
• Els originals han de ser inèdits, s'han de fer en sentit vertical i han de tenir un
format DIN-A3 (l'Ajuntament reproduirà els seus logotips a la part inferior del
cartell guanyador). Les obres poden ser fetes amb qualsevol procediment o

tècnica.
• S'atorgarà un primer premi de 75.000 pts. i un accèssit de 30.000 pts.
(l'accèssit només es destinarà a una autora resident a Sant Adrià).
Organitza: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs - Centre d'Informació i Orientació
de la Dona (ClOD).
Termini d'admissió: abans del dimarts 5 de desembre de 2000
Lloc: ClOD

PI. de l'Església, 13, 1 r
08930 Sant Adrià de Besòs

Informació: 93 462 11 21
Sadriabciod@diba.es
http://usuarios.tripod.es/Adrianas

• SEGON CONCURS DE RELATS BREUS DE DONES "PARAULES
D'ADRIANA"
• Podran participar-hi totes les dones majors de 18 anys, amb dues obres com

a màxim per participant.
• Podran estar escrits en català o en castellà.
• Hauran de ser inèdits, originals i es presentaran mecanografiats a doble

espai, mida DINA-4 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 pts. i un accèssit de 50.000 pts.
(l'accèssit només es destinarà a una autora resident a Sant Adrià).
Organitza: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs - Centre d'Informació i Orientació
de la Dona (ClOD).
Termini d'admissió: divendres 15 de desembre de 2000
Lloc: ClOD

PI. de l'Església, 13, 1 r
08930 Sant Adrià de Besòs

Informació: 93462 11 21
Sadriabciod@diba.es
http://usuarios. tripod .es/Ad rianas
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• 5è CONCURS LITERARI DE NARRATIVA PER A DONES 2001
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 a

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, 1 treball per autora. S'hauran d'entregar 5 còpies de
cada obra, mecanografiades a doble espai -30 línies de 70 espais- i en una sola
cara, en paper DIN A-4 i amb una extensió mínima de 4 fulls i màxima de 20 fulls
i adequadament enquadernats.
• Premis:

1 r premi: 100.000 pts.
2n premi: 50.000 pts.
3r premi: 25.000 pts.

Organitza: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa
Col labora: Regidoria de Promoció de la Dona
Termini d'admissió: divendres 12 de gener de 2001 a les 20 h.
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa

Passeig de les Lletres, 1
08221 Terrassa

Informació: 93 789 45 89

• CONCURS DE CARTELLS 8 DE MARÇ 2001 - DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA

L'objecte del present concurs és la realització del Cartell Oficial del Dia
Internacional de la Dona a Terrassa i dels deu anys del Servei de Promoció de la
Dona.
• 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 (illustració,
fotografia, collages, 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 de 2001" (de forma destacada) i el
logotip de l'Ajuntament de Terrasa-Promoció de la Dona. 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 2001, més 100.000 pts. i un diploma acreditatiu.
Segon i tercer premi: diploma acreditatiu.

Organitza: Ajuntament de Terrassa - Servei de Promoció de la Dona
Termini d'admissió: dilluns 29 de gener del 2001
Lloc: Servei de Promoció de la Dona-Casa Galèria

Nou de Sant Pere, 36
08221 Terrassa

Informació: 93 785 01 39 / 02 29
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• VIII PREMI CARMEN DE BURGOS DE DIVULGACIÓN FEMINISTA
• Hi poden participar tots els articles que hagin estat publicats en diaris i
revistes durant el 2000, amb una extensió no superior a les 5.000 paraules.
• Les autores i autors que hi participin amb articles en llengua gallega, catalana
a euskera hauran d'incloure la versió castellana del mateix.
• Es valorarà la reflexió sobre la situació social, històrica a vivencial de la
dona, a fi d'enriquir els actuals plantejaments feministes.
• S'atorgarà un premi de 200.000 pts. per part de la Dirección General de
Alumnos y Servicios a la Comunidad Universitaria de la Universidad de Málaga.
Organitza: Associació d'Estudis Històrics Sobre la Dona de la
Universitat de Màlaga
Termini d'admissió: abans del 31 de gener de 2001
Informació: Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer

Facultat de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos - 29071 Málaga
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• xv EDICIÓ DEL PREMI8 DE MARÇ MARIA AURÈLIA CAPMANY 2001
La XV 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 grans ciutats dificulten la relació entre les persones que les habiten i entre
elles i la mateixa ciutat. La ciutadania ha anat perdent protagonisme, que cada
cop més és en mans del trànsit motoritzat, del preu del sòl, etc. Cal repensar la
ciutat (l'ús de l'espai, de l'arquitectura, del disseny urbà, de la mobilitat, etc.) per
dur a terme un procés de canvi i de millora de les condicions de vida de tota la
ciutadania. Les dones, amb tot el saber acumulat per l'ús quotidià de la ciutat,
tenen les condicions òptimes per a elaborar propostes i buscar solucions
imaginatives que facin front als nous reptes.
A partir de les recomanacions de la Carta europea de les dones a la ciutat
(1994), en la qual es fa palesa la importància de la participació del col lectiu
femení com a motor per a la renovació de la ciutat, i seguint també les propostes
del I Congrés de les Dones de Barcelona (1999), que responien a l'eslògan "La
ciutat que les dones volem", s'evidencia la necessitat d'adequar la ciutat a les
noves formes de vida de les barcelonines i avançar cap a una societat més
integradora i solidària. Així, el jurat valorarà el millor projecte que tingui com a

objectiu promocionar i estimular l'ús de l'espai ciutadà per part de les
dones.
• Els projectes hauran de reunir els següents requisits:

- Que la seva finalitat exclusiva no sigui una investigació o 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 pts. al millor projecte, segons decisió del jurat oficial.
� 250.000 pts. 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 2001.
Termini de presentació: divendres 2 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.
Informació: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)

Av. Diagonal, 233, 5a planta, 08013-Barcelona
de dll. a dv. de 12 a 14 h i dt. i dj. de 16 a 19 h
tel.: 93 413 27 22/23
http://www.eird.ben.es
eird@mail.ben.es
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• CONCURS DE CALENDARIS
• El concurs és obert a totes les persones amb un sol treball per participant,
original i inèdit i amb la tècnica que consideri més adequada (il.lustració, 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 igualtat entre les dones i els homes en l'àmbit

familiar, laboral i social, entre altres 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 30 x 50 cm. AI dors del suport hi
constarà el lema i/o el pseudònim.
• S'atorgarà un primer premi de 50.000 pts. i un diploma acreditatiu.

Organitza: Pla per la Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Termini d'admissió: divendres 2 de febrer de 2001
Lloc: Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Santa M a ri a, 2, 1 a p I anta (de 1 a a 14 h)
Casal de la Dona

Plaça del Penedès, 3, 2a planta (de 9 a 13 h)
Informació: 93 890 32 18

• 8è CONCURS DE NARRA T/VA FEDERICA MONTSENY
Concurs per a l'estímul i la reflexió sobre el paper de la dona en tots els aspectes
i àmbits de la societat. Per al foment de la creació literària que tingui com a base
el món de la dona.
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 pts.
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 divendres 9 de febrer de 2001
Lloc: Grup de Dones de Manlleu

Pintor Guàrdia, s/n, baixos
08560 Manlleu

Informació: 93 850 65 00
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• 9è PREMI DE NOVEL LA DON-NA
• Hi poden participar totes les dones majors d'edat.
• El terme de les novel les és lliure. S'ha de presentar en català i amb una

extensió mínima de 200 fulls DIN-A4, mecanografiats a doble espai a bé en

format de tractament de textos.
• S'atorgarà un premi de 250.000 pts. i la publicació de l'obra.
Organitza: DON-NA Prisma Cultural
Termini d'admissió: gener - febrer de 2001
Lloc: DON-NA

Rambla Catalunya, 101, 2n
08930 Sant Adrià de Besòs

Informació: 93 215 15 33
don. na@suport.org

zs, Si voleu que les vostres activitats apareguin a l' AGENDA DONA mensual, us demanem que
ens les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat.

Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD
Av. Diagonal, 233, Sa., 08013 Barcelona.
Telèfons 93 413 27 22/23
Fax. 9341327 19
CI RD@mail.bcn.es
Http://www.cird.bcn.es
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