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

• ESTUDI BíBLIC: MALALTIES DE DONES
Xerrada a càrrec de Joana Ortega, teòloga i protestant.
Organitza: Col.lectiu de Dones en l'Església
Data: dilluns 1 d'octubre
Horari: 18.30 h
Lloc: Col.lectiu de Dones en l'Església

Enric Granados, 2
Informació: 93 453 28 00

cde@teclata.es
www.ictnet.es/+donesgle

• PRESENTACiÓ DEL CURS 2001-2002 DE L 'ASSOCIACIÓ DE DONES DE
L'EIXAMPLE DEL CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ
Organitza: Associació de Dones de l'Eixample del Centre Comarcal Lleidatà
Data: dijous 4 d'octubre
Horari: 19 h
Lloc: Centre Comarcal Lleidatà

Gran Via Corts Catalanes, 592, 1 r 1 a
Informació: 93 318 27 88

• VIDA, CONEIXEMENT I CREACiÓ
Taula rodona amb motiu de la inauguració de la instal lació Aqua Vitae de Sílvia
Gubern.
Moderada per María-Milagros Rivera Garretas, amb la intervenció de Sílvia

Gubern, artista, poeta i sanadora; Assumpta Bassas, historiadora i crítica d'art i
Marta Bellón, amb formació en musicosophia (ciència, música i consciència).
Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA i Llibreria Pròleg
Data: dijous 4 d'octubre
Horari: 20 h
Lloc: Llibreria Pròleg

Dag ueria, 13
Informació: 93448 1399 (DUODA)

93 319 24 25 (Pròleg)
duoda@d1.ub.es
www.ub.es/duoda
www.maliorcaweb.neUproleg
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• JORNADES PER A LA INTEGRACIÓ DE L'ECONOMIA DOMÈSTICA EN EL
SISTEMA ECONÒMIC GLOBAL
Treball real, economia invisible
Les jornades estan dividides en dos pannells temàtics simultanis:
Pannell A: Àmbit sociolaboral.
Pannell B: Àmbit econòmic.
Places limitades, inscripció per rigorós ordre de recepció de la butlleta.
Les persones inscrites podran consultar a la pàgina web de l'Institut Català de la
Dona www.qencat.es/icdona si han estat admeses a les jornades.
Organitza: Institut Català de la Dona - Generalitat de Catalunya
Dates: 5 i 6 d'octubre
Horari: dilluns de 9 a 18 dissabte de 10 a 14 h
Lloc: Auditori World Trade Center

Moll de Barcelona, sin
Informació: Institut Català de la Dona

Viladomat, 319, entl.
93 495 16 00 (centraleta)
93495 16 13 I 15 (Àrea de Promoció d'Activitats i Entitats de 10 a 14 h)
ice@correu.gencat.es

Inscripció: fins el 20 de setembre, 1.000 PTA

• FINS ON LA CREATIVITA T ET PORTI ...
Marató intensiva d'escriptura, per desenvolupar la creativitat personal, amb
lectures de textos selectes i tècniques d'autocorrecció.
A càrrec de Nora Rodríguez, filòloga i pedagoga. Autora de diversos llibres i
col.laboradora de Elle, amb vint anys d'experiència conduint tallers literaris.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: dissabte 13 ilo 27 d'octubre
Horari: de 10.30 a 13.30 h
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
Informació: 93 31924 25

I. proleq@teleline.es
http://www.mallorcaweb.netlproleq

Preu: 4.000 PTA sessió

• REUNIÓ INFORMATIVA DEL COL.LECTIU DE DONES EN L'ESGLÉSIA
Presentació de les activitats d'aquest curs. Debat i col.loqui,
Organitza: Col.lectiu de Dones en l'Església
Data: dilluns 15 d'octubre
Horari: 18.30 h
Lloc: Col.lectiu de Dones en l'Església

Enric Granados, 2
Informació: 93453 28 00

cde@teclata.es
www.ictnet.es/+donesqle
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• RETROBAR LA RELACIÓ AMB LA MARE

Espai de diàleg per compartir la reflexió, a càrrec de Carme Boó Fernández de
Castro.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dilluns alterns del 15 d'octubre al 10 de desembre
Horari: de 19 a 20.45 h
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25

I.proleg@teleline.es
http://www.maliorcaweb.netJproleg

Preu: 1.200 PTA per sessió

• HISTÒRIA DE LES RELIGIONS
Influències del judaisme, cristianisme i islamisme en la història de la humanitat.

L'objectiu d'aquestes conferències és donar un repàs a la Història d'aquestes
tres religions i descobrir la gran influència que han tingut, tenen i tindran en

l'esdevenir històric.
A càrrec de M. Rosa Aznar i Roser Cabra.

Organitza: Associació de Dones de l'Eixample del Centre Comarcal Lleidatà
Dates: els dijous 18 i 25 d'octubre
Horari: 19.15 h
Lloc: Centre Comarcal Lleidatà

Gran Via Corts Catalanes, 592, 1 r 1 a
Informació: 93 31827 88
Preu: 3.000 PTA - Sòcies gratuït
* I nscripció mitja hora abans de la conferència

• CANVI EDUCATIU I SOCIAL: DONES I TRANSFORMACIONS SOCIALS
En aquestes jornades es presentaran propostes adreçades a persones que
ocupen llocs a l'administració, universitats, moviments socials i altres instàncies,
per obrir camins de participació efectiva a totes les dones.
Les ponències aniran a càrrec de les escriptores Judith Butler, Lídia Puigbert i
Elisabeth Beck-Gernsheim.

Organitza: CREA, Centre de Recerca Social i Educativa (Parc Científic de

Barcelona) de la UB
Dates: 23 i 24 d'octubre
Horari: 19 h
Lloc: Universitat de Barcelona

Baldiri Reixac, 4-6, 4 A 5
Informació: 93 403 45 49

publicrea@pcb.ub.es
Inscripció: fins el 31 d'agost, 15.000 PTA

de 1'1 de setembre a la celebració de les jornades, 20.000 PTA
* El preu inclou el material i el dinar del dia 23.
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• JORNADA: MUJERES Y NIÑOS INMIGRANTES VíCTIMAS DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
L'objectiu es aprofundir en l'estudi i previsible desenvolupament de la L. O.
8/2000 de 22 de Diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, desde una perspectiva de género.
Organitza: Asociación de Mujeres Juristas Themis Catalunya
Data: dijous 25 d'octubre
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Pati Llimona - Sala Maragalll

Regomir,3
Informació: 93412 7701 (As. els dimarts a la tarda)

• 10È ANIVERSARI DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONES SEPARADES
Taula rodona en què dones qualificades en diferents àmbits professionals
aportaran una visió sobre la dona del segle XXI, en acabar hi haurà un dinar.

Organitza: Associació Catalana de Dones Separades
Data: dissabte 27 d'octubre
Horari: 12.30 h (taula rodona) i 14 h (dinar)
Lloc: Melià Confort Apolo

Av. del Paral.lel, 57-59
Informació: Associació (dl., dc. i dv. de 19 a 21 h)

. Carrer del Pi, 6 pral.
93412 59 82

Preu: 4.200 PTA (venda fins el dilluns 15 d'octubre)

• TERTÚLIA LITERÀRIA AMB LUISA FORTES
Tertúlia per a compartir i aprendre, amb una lectura prèviament proposada
escollida entre les assistents.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 27 d'octubre (últim dissabte de cada mes)
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
Informació: 93 31924 25

I.proleq@teleline.es
http://www.mallorcaweb . neUproleq

• JORNADA: CONCIALIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Organitza: Asociación de Mujeres Juristas Themis Catalunya
Data: dijous 8 de novembre
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Pati Llimona - Sala d'Actes

Regomir,3
Informació: 93412 77 01 (As. els dimarts a la tarda)
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I CURSOS, SEMINARiS, .... I

• GRUP DE LECTURA 'MUJERES QUE CORREN CON LOBOS'
Taller vivencial en el que es proposa a partir d'una lectura atenta del llibre de la

poeta, cantadora i psicoanalista c. Pinkola Estés. 'posar de nou en marxa la vida
interior' de cadascuna de les participants.
A càrrec de Muriel Chalazon, astròloga i estudiosa dels símbols.

Organitza: Llibreria Pròleq
Dates: els dimarts alterns d'octubre a juny
Horari: de 19 a 21 h
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
Informació: 93 31924 25

I.proleq@teleline.es
hUp://www.mallorcaweb.netlproleq

Preu: 12.000 PTA trimestrals

• TALLER 'EL SIGNIFICAT DE LA RELACIÓ'
Curs de reflexió personal.
A càrrec de Carme Boó Frenández de Castro i Núria Hernández.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dimecres d'octubre i novembre
Horari: de 19 a 20.30 h
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25

I. proleq@teleline.es
hUp://www.mallorcaweb.netlproleq

Preu: 15.000 PTA tot el taller

• MIRADES DE DONES
Taller de lectura crítica i d'escriptura, coordinat per Nora Almada i Miriam Ballesi,
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 Queda
la noche, de Soledad Puértolas.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 6 d'octubre (primer dissabte de mes)
Horari: de 17 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
Informació: 93 31924 25

I.proleq@teleline.es
http://www.mallorcaweb.netlproleq

Preu: 2.500 PTA, inclou dossier.
* Confirmar l'assistència amb tres dies d'antelació.
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• TALLER DE LECTURA
Ser Mujer un viaje heroico de Maureen Murdock. Taller per endinsar-se en

l'aventura de l'autoconeixement. A càrrec de Núria Beitia Hernández.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dilluns alterns del 8 d'octubre al 17 de desembre
Horari: de 19 a 20.30 h
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25

I.proleq@teleline.es
http://www.malloreaweb.netlproleq

Preu: 10.000 PTA

• CURS INTERNACIONAL: L'ISLAM PLURAL

L'objectiu del curs és donar a conèixer els principals elements que configuren
l'islam, des d'una perspectiva acadèmica. Adreçat a persones estudiants i
professionals.
Es partirà d'elements històrics, antropològics i territorials, per apropar-se a la
visió universalista de l'islam a través de l'individu, però també de I'umma, la
comunitat com a element clau.
Curs dirigit per Maria-Àngels Roque, antropòloga. Contarà de 8 conferències i
dues taules rodones.
Dimarts 13 de novembre, conferència: L'islam actual: aproximació jurídica i social
a l'estatus de la dona.

Organitza: Institut Català de la Mediterrània - Generalitat de Catalunya
Dates: els dimarts del 9 d'octubre a I'll de desembre
Horari: 9 d'octubre de 19 a 20 h

del 16 d'octubre al 27 de novembre de 17 a 20 h
4 i 11 de desembre de 17 a 21 h

Lloc: Institut Català de la Mediterrània

Girona,20
Informació i matricula: tI. 93 244 98 50

fax 93 247 01 65
piem0030@eorreu.qeneat.es
www.qeneat.es/i em/

Preu: 15.000 PTA (90,15 €) - estudiants universitaris que ho acreditin amb la matrícula

25.000 PTA (150,25 €) - associacions (3 persones per associació)
20.000 PTA (120,20 €) - persones col.legiades
2.500 PTA (15 €) - sessions concretes

* Per matricular-se al curs cal omplir la fitxa d'inscripció. La selecció es formalitzarà per rigorós
ordre d'inscripció.

*

Aquest curs es podrà convalidar per crèdits de lliure elecció per al curs 2001-2002.
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• NOVES APROXIMACIONS A LES HUMANITATS: ESTUDIS CULTURALS

L'objectiu d'aquest curs de postgrau és oferir noves perspectives de les

humanitats, que vinculen els estudis acadèmics en els canvis socials més
recents amb les noves relacions entre homes i dones, la pluralitat de les opcions
sexuals, la immigració i el racisme i la incidència dels mitjans audiovisuals en el
món actual.
Curs de 16 crèdits, és a dir, 160 hores lectives, adreçat a persones amb
llicenciatura a diplomatura universitària.

Organitza: Centre Dona i Literatura - Facultat de Filologia - UB
Dates: del 15 d'octubre 2001 al 23 de febrer 2002
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 18.30 a 21.30 h
Tutories: divendres de 17.30 a 18.30 h
Dates de la matrícula: del 25 de setembre al 10 d'octubre
Informació i inscripció: Núria Casals

Divisió de Ciències Humanes i Socials
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, pi. bx.
934035700 (dIL, dt. i dj. de 17 a 19 h / dt. de 9 a 12 h)
master@d1.ub.es

Preu: 130.000 PTA

• SEMINARI 'NOIA I TECNOLOGIA'

L'objectiu es establir uns canals de reflexió sobre com la formació de l'àrea de

tecnologia pot afectar les alumnes de secundària en la decisió d'escollir

possibles itineraris tecnològics (carreres tècniques, formació professional,
desenvolupament i actualització professional). Reflexionar també sobre la imatge
i els models socials i sobre com el professorat i, en general, la societat

acompanyen les decisions tecnològiques de les noies.

Organitza: Programa Dona de la Universitat Politècnica de Catalunya
Data: dimecres 24 d'octubre
Horari: 15.30 a 20.30 h
Lloc: Universitat Politècnica de Catalunya

Mòdul A3. Campus Nord UPC
Aula Màster
Jordi Girona, 1-3

Informació i inscripció: Programa Dona de la UPC
93401 77 13

programa.dona @upc.es
www.upc.es/donaUPC

* Cal fer butlleta d'inscripció gratuïta.
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• POSTGRAU EN VIOLÈNCIA FAMILIAR: ANÀLISII ABORDATGE DES DE LA
INTERVENCiÓ MULTIDISCIPLINÀRIA
Aquest postgrau pretén oferir a les persones professionals dels àmbits

psicosocials, jurídics, mèdics i educatius, els elements conceptuals i teòrics
necessaris per l'anàlisi i abordatge, des de diferents perspectives, de la violència
familiar.
Sols així es podrà iniciar una acció efectiva pel que fa a l'eradicació del problema
que sistemàticament segueix vulnerant els drets de les dones i dels infants com

a part integrant dels drets humans.

Adreçat a persones llicenciades o diplomades (80% de les places) o acreditació

experiència en el sector (20% de les places).
Direcció a càrrec de Rosa M. Garriga i Llorente.

Organitza: Fundació Pere Tarres - Universitat Ramon Llull
Data inici: divendres 26 d'octubre
Durada: 20 crèdits
Horari: divendres de 17 a 21 h

dissabte de 9.30 a 13.30 i de 15 a 19 h
Lloc: Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés (URL)

Enric Granados, 2
Informació i inscripcions: 902 41 00 00

Fax 93454 96 55
sio@icesb.url.es
www.peretarres.org/formacio

Preu: 225.000 PTA (1.352,28 €)
* 15% descompte a exalumnes de I'EUTS - ICESB (URL) i I'EUES (URL)
* 20 % als caps de pràctiques de les dues escoles

• CONGRESO INTERNACIONAL 'MUJERES, HOMBRES y MEDIOS DE
COMUNICACiÓN'
Foro de reflexió en el que es presentarà el Document que orientarà la manera

d'abordar el tractament informatiu de la dona en els mitjans de comunicació.

Adreçat a les persones professionals dels mitjans de comunicació i de la

publicitat, al professorat d'Universitats, en especial de les Facultats de Ciències
de la Informació o Departaments de Llengua, Literatura, Psicologia i Sociologia.
Organitza: Dirección General de la Mujer e Igualdad de Oportunidades - Junta de
Castilla y León
Dates: 12, 13 i 14 de novembre
Horari: de 10 a 16.30 h

Dimecres 14 finalització a les 14 h
Lloc: Teatro Calderón de la Barca

Angustias, 1 - Valladolid
Informació i inscripcions: Dirección General de la Mujer

Francisco Suárez, 2
47071 Valladolid
900 333 888
congmujerh.medios@csbs.jcyl.es.
www.jcyl.es

* Gratuït
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• MÀSTER EN ESTUDIS DE LES DONES
Curs 2001-02: Mòdul B - Curs 2002-03: Mòdul B
El Màster en Estudis de les Dones es compon de dos cursos a 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 5 de novembre al divendres 21 de desembre
Informació i inscripció: Centre de Recerca de Dones DUODA

Baldiri Reixac, 13
93448 13 99
duoda@d1.ub.es
www.ub.es/d uoda

Preu:

Opció 1: Curs complet dirigit a llicenciades i llicenciats. Títol de Màster per la
Universitat de Barcelona, 100.000 PTA

Opció 2: Matrícula d'oient per assignatures, sense valor acadèmic. No és
necessària cap titulació universitària, 7.000 PTA per crèdit

Opció 3: Curs complet dirigit a diplomades i diplomats. Curs d'extensió

universitària, 100.000 PTA

• CURS D'A TENCIÓ TELEFÒNICA (TELEMARQUETING)
Curs dins el marc del Pla d'Ocupació de Creu Roja, adreçat a dones en situació
d'atur majors de 25 anys interessades en obtenir una qualificació professional
en l'àmbit de l'atenció telefònica.
El curs és subvencionat totalment per la Direcció General d'Ocupació del

Departament de Treball (Generalitat de Catalunya) i el Fons Social Europeu.
Organitza: Creu Roja
Data inici: per determinar
Horari: curs matí de 9 a 13 h

curs tarda de 16 a 20 h
Lloc: Creu Roja

Joan d'Àustria, 120
Informació i inscripcions: 93 300 65 65 (Centre de Formació de Creu Roja)
* Inscripcions juny i juliol (fins a exhaurir les places)
* Es realitzarà una prova de selecció
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II ALTRES ACTES

• VIGíLIA DEL MOVIMENT FEMINISTA MUNDIAL PER LA PAU
Concentració.

Organitza: Marxa Mundial de Dones i Dones X Dones
Data: divendres 5 d'octubre
Hora i lloc: per determinar
Informació: 93 412 71 61 (Ca la Dona)
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I EXPt .�·1CIONS I

• AQUA VITAE /AGUA DE VIDA
Insta.lació de Sílvia Gubern. Acte d'inauguració i taula rodona.

Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA i Llibreria Pròleg
Dates: octubre
Data inauguració: dijous 4 d'octubre a les 20 h
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
Informació: 93448 13 99 (DUODA)

93 319 24 25 (Pròleg)
duoda@d1.ub.es
www.ub.es/duoda
www.mallorcaweb.netJproleq
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II PREMIS I CONCURSOS

• II CONCURS LESBOS DE RELA TS CURTS
El Grup Lesbos, associació per a aconseguir la igualtat de drets i normalització
de la homosexualitat femenina, amb la col.laboracíó de BARCEDONA, grup de
dones per a la normalització del fet lèsbic a través de la cultura, i de la revista
Nosotras, convoca el l/ Concurs Lesbos de Relat Curt.
Podran participar totes les dones majors de 18 anys, amb un màxim de dues
obres per autora.
Els relats seran de narrativa amb temàtica lèsbica, originals e inèdits; no

s'admetran assatjos o treballs d'investigació.
Es presentaran mecanografiats a doble espai, en tamany foli, escrits a una sola
cara. La extensió mínima serà de 500 paraules i la màxima de 1.2000 paraules.
S'atorgaran tres premis:
1- publicació del relat guanyador a la revista Nosotras i 40.000 PTA
2- 20.000 PTA
3- 10.000 PTA

Organitza: Grup Lesbos
Termini d'admissió: 20 d'octubre
Lloc de lliurament: enviar-los a

Grup Lesbos
Casp, 38, pral. - 08010 Barcelona
Per a més informació: Grup Lesbos

93412 71 61 (els dimarts a les 20.30 h)

• BECA DE RECERCA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE LES DONES A
SABADELL

Objecte de la beca: el treball d'investigació es pot fer des d'un vessant històric,
sociològic, antropològic i/o econòmic i ha de versar sobre el tema La dona de
Sabadell: la seva presència alllarg de la història.
Es valorarà en el projecte de recerca que els resultats de la investigació puguin
ser difosos mitjançant una exposició.
Participants: Hi poden participar totes les persones interessades a treballar en
la recuperació de la memòria històrica de les dones, de manera individual o en

grup, i s'anomenarà, en aquest cas, un responsable del projecte.
Dotació econòmica: 500.000 PTA (3.005,06 €). L'import de la beca està
subjecte a les retencions legals establertes. Es pagarà el 40% inicial un cop
concedida la beca i el 60% restant en lliurar el treball finalitzat.

Organitza: Ajuntament de Sabadell - Regidoria d'Igualtat Dona-Home
Termini d'admissió: dimecres 31 d'octubre
Lloc de lliurament:

Registre General de l'Ajuntament de Sabadell

Plaça Sant Roc, 14 - Edifici Ateneu
Per a més informació: Regidoria d'Igualtat Dona-Home

937453239
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• PREMIS EQUITAT-DIFERÈNCIA ENTRE HOMES I DONES

L'objectiu d'aquest premis és motivar i incentivar la participació de les dones en

tots els àmbits de la societat i promoure la realització d'accions i projectes en el

camp de la igualtat entre homes i dones.
Poden presentar-hi candidatura totes les persones físiques o jurídiques que

hagin realitzat les actuacions objecte d'aquests premis dins el territori de

Catalunya durant l'any 2001, el Premi al millor projecte de cooperació
internacional queda exclòs d'aquest requisit.
1- Premi al millor projecte d'iniciativa social.
2- Premi al millor projecte empresarial.
3- Premi de recerca, estudi o investigació en el camp de la igualtat

d'oportunitats entre dones i homes.
4- Premi al millor projecte de cooperació internacional.
5- Premis a l'actuació més destacada en l'àmbit dels mitjans de comunicació.
Dotació dels premis: Cadascun dels premis consistirà en una dotació en metàl.lic

de 750.000 PTA (4.507,59 €). El jurat es reserva la possibilitat d'atorgar una

menció especial amb una dotació econòmica de 250.000 PTA (1.502,53 €).
A més dels premis amb metàl.lic es donarà un guardó i un diploma acreditatiu.

Organitza: Institut Català de la Dona - Generalitat de Catalunya
Termini d'admissió: divendres 9 de novembre a les 17.30 h
Lloc de lliurament: Institut Català de la Dona

Viladamat, 319, entl.
08029 Barcelona

Per a més informació: 93 495 16 00

icd@correu.gencat.es
www.gencat.es/icdona

• PREMI PER LA IGUAL TA T DE LES CORTS M. ÀNGELS RIVAS UREÑA
Aquest nom, M. Àngels Ureña (1940-1994), és el d'una dona activista del

moviment veïnal ciutadà i implicada en l'àmbit del feminisme, i ha estat escollit

per votació popular entre el veïnat de les Corts.
La finalitat d'aquest premi és reforçar:

la identitat del districte de les Corts,
les polítiques d'igualtat d'oportunitats,
la sensibilització de gènere,
la participació ciutadana i

.

el lligam entre dones, agents socials, associacions i comunitat educativa i

universitària.
Com s'hi pot optar:

presentant projectes les dones individualment, les entitats de dones, i grups
de persones en els quals, com a mínim, la meitat siguin dones,
elaborant una proposta d'un producte cultural, preferentment de tipus
audiovisual,
tenint en compte que l'espai de desenvolupament dels projectes d'igualtat
ha de tenir com a marc el districte de les Corts.
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EI premi:
El projecte guanyador serà dotat amb 500.000 pessetes i a més, gaudirà d'un
suport econòmic de 500.000 pessetes més per a realitzar-lo.

Organitza: Districte de les Corts, Serveis Personals, Ajuntament de Barcelona
Termini d'admissió: dilluns 12 de novembre
Lloc de lliurament:

Registre de I'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) del Districte de les Corts

Plaça Comas, 18 (de 8.30 a 17.30 h)
Per a més informació: Districte de les Corts, Serveis Personals

Plaça Comas, 18
T. 93291 64 21
Fax 93 291 64 64

lescorts@mail.bcn.es

� 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 Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD
Av. Diagonal, 233, Sa., 08013 Barcelona
Telèfons 93 413 27 22/23
Fax 93413 27 19

Ipadros@mail.bcn.es
www.cird.bcn.es
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