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[JORNADES. CONFERÈNCIES. XERRADES. COL.LOQUIS ... I

• SENSACIONS (EN FEMENÍ PLURAL)
Poemes escrits per dones que parlen de I

I

amor, la maternitat, la soledat, la

mort ...

A càrrec de Rosa Cadafalch, veu i Pep Poblet, saxo.
Activitat dins la Campanya de foment de la lectura L 'Aventura de llegir.
Organitza: Biblioteques de Barcelona
Data: dimecres 12 de desembre
Horari: 19 h

Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison

Sant Pere més Baix, 7
Informació: 93 268 01 07 (Biblioteca)

b.barcelona.fb@diba.es
93 301 77 75 (Institut de Cultura)
www.bcn.es/icub/bibliotegues

• HOMENATGE A M. AURÈLIA CAPMANY

Xerrada a càrrec de Lluïsa Julià.
Als deu anys de la seva mort, Sl evoca la polifacètica personalitat de M.

Aurèlia Capmany, "una dona de fer feines", com ella mateixa Sl havia definit

irònicament alguna vegada. Model controvertit per a moltes dones que la

recorden amb admiració i agraïment, a Ca la Dona no pot faltar en aquest
aniversari el record de I' extensió i la solidesa de la seva obra literària, la

fermesa del seu compromís amb el feminisme i amb la política di esquerres.

Organitza: Ca la Dona

Data: dimecres 12 de desembre
Horari: 19.30 h

Lloc: Ca la Dona

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

caladona@pangea.org
caladona. pangea.org



l·

• 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: tots els dijous de novembre i el 13 i 20 de desembre
Horari: 19.15 h

Lloc: Centre Comarcal Lleidatà
Gran Via Corts Catalanes, 592, 1r la

Informació: 93 318 27 88

Preu: 3.000 ptes. - Sòcies gratuït
* Inscripció mitja hora abans de la conferència.

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

aquesta sessió es parlarà de les pel.lícules La habitación del hijo i Vuelvo a

casa.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 15 de desembre
Horari: de 18 a 20 h

Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13

Informació: 93 319 24 25

I.proleg@teleline.es
www.mallorcaweb.net/proleg
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• VISIO DEL MON ACTUAL QUE TENEN LES ARTISTES.
HA DESAPARAGUT L'IDEALISME?
Taula rodona i col.loqui dins els actes amb motiu de I' exposició de les deu

obres guanyadores de les convocatòries del Premi Donart. A càrrec de

pintores de Donart.

Hi haurà passi de vídeos de les 10 convocatòries del Premi Donart.

Organitza: Associació Independent Dones de Catalunya
Data: dimecres 19 de desembre
Horari: 19.30 h

Lloc: Casa Elizalde

València, 302
Informació: 93 215 14 25 (associació)

• MARES LESBIANES

Xerrada-debat. Oriana Eliçabe presentarà les seves fotografies del

certamen FOTOPRESS'01.

Organitza: BarceDona
Data: dijous 20 de desembre
Horari: 20.30 h

Lloc: Centre Cívic Pati Llimona

Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943

info@barcedona.org
www.barcedona.org

, ,

• VISIO DEL MON ACTUAL QUE TENEN LES ARTISTES.
HA DESAPARAGUT L'IDEALISME?

Taula rodona i col.loqui dins els actes amb motiu de l' exposició de les deu

obres guanyadores de les convocatòries del Premi Donart. A càrrec de

pintores de Donart.

Hi haurà passi de vídeos de les 10 convocatòries del Premi Donart.

Organitza: Associació Independent Dones de Catalunya
Data: divendres 21 de desembre

Horari: 19.30 h

Lloc: Casa Elizalde

València, 302
Informació: 93 215 14 25 (associació)
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• LA MEMÒRIA DE L'ÉSSER
Xerrada a càrrec di Armand Pons i lectura de poemes de joves
escr iptoresi rs.
Hi haurà passi de vídeos de les 10 convocatòries del Premi Donart.

Organitza: Associació Independent Dones de Catalunya
Data: divendres 28 de desembre
Horari: 19.30 h

Lloc: Casa Elizalde

València, 302
Informació: 93 215 14 25 (associació)

• TERTÚLIA LITERARIA AMB LUISA FORTES
Tertúlia per a compartir i aprendre, amb una lectura prèviament proposada i

escollida entre les assistents. En aquesta sessió es treballarà a partir del

llibre Mi enemigo mortal, de Willa Cather.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 29 de desembre (últim dissabte de cada mes)
Horari: de 18 a 20 h

Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13

Informació: 93 319 24 25

I.proleg@teleline.es
www.mallorcaweb.net/proleg
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.CURSOS. SEMINARIS, .... I

• 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 La hora vio/efa, de Montserrat Roig.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 1 de desembre (primer dissabte de mes)
Horari: de 17 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25

I.proleg@teleline.es
www.mallorcaweb.net/proleg

Preu: 2.500 ptes., inclou dossier.
* Confirmar II assistència amb tres dies d' antelació.

• ESCOLA DE TEOLOGIA FEMINISTA - III CURS DE TARDOR

EL LIDERA TGE DE LES DONES EN L'ESGLÉSIA
Curs amb exposició de diferents ponències seguides de taules rodones.

Organitza: Col.lectiu de Dones en I' Església
Dates: divendres 30 de novembre, dissabte 1 i diumenge 2 de desembre
Horari: dv.: 18.30 h / ds.: 10 h / dg.: 10.30 h

Lloc: A teneu Barcelonès

Canuda,6
Informació: 93 453 28 09

cde@teclata.es

www.ictnet.es/+donesgle
Preu inscripció: 4.000 ptes.

5



• 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 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 l' umma,
la comunitat com a element clau.
Curs dirigit per Maria-Àngels Roque, antropòloga. Comptarà amb 8

conferències i dues taules rodones.
Dimarts 13 de novembre, conferència: L 'Is/am actual: aproximació jurídica i
social a l'estatus de /a 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: 93 244 98 50

fax 93 247 01 65

pi cmOO3O@correu .gencat .es
www.gencat.es/icm/

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

matrícula

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

* Per matricular-se al curs cal omplir la fitxa di inscripció. Les matrícules es formalitzaran

per rigorós ordre d
I

inscripció.
* Aquest curs es podrà convalidar per crèdits de lliure elecció per al curs 2001-2002.
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• MUJERISMO, STIWANISMO, FEMINISMO: POLITICAS
EMANCIPATORIAS DE LAS MUJERES AFRICANAS

Seminari a càrrec de la Dra. Marta Sofía López, de la universitat de Lleó.

Organitza: Grup de Recerca Consolidat Multiculturalisme i Gènere
Dates: dilluns 10, dimarts 11 i dimecres 12 de desembre

Horari: de 19 a 21 h

Lloc: Facultat de Geografia i Història de la UB - Sala de Juntes di Història

Baldiri i Reixach, sin
Informació: 93 333 34 66 ext. 3158

mcultur@trivium.gh.ub.es

, ,

• MASTER ON LINE EN ESTUDIS DE LA DIFERENCIA SEXUAL

2n curs 2001-02: 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 10 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: de 1'1 d'octubre al 3 de desembre

Informació i Inscripció: Centre de Recerca de Dones DUODA

Baldiri Reixac, 13

93 448 13 99

duoda2@d1.ub.es
www.ub.es/duoda/online.html

Informació assignatures: www.ub.es/duoda/castresum.html#segoncurs
(resum del contingut de les assignatures)

Preu:

Opció 1: Curs complet dirigit a llicenciades i llicenciats universitaris. Només

podran matricular-se aquelles persones que hagin realitzat i aprovat
el 1r curs. 125.000 ptes.

Opció 2: Matrícula d'oient per assignatures (d'uno o varies). No és necessària

cap titulació de llicenciatura. Certificat de la realització de Ioles

assignatures. 8.500 ptes. per crèdit
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• MASTER EN ESTUDIS DE LES DONES
Curs 2001-02: Mòdul B - Curs 2002-03: Mòdul A

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: Percepciá,
creació i comunicacid 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 di IIuns 5 de novembre al divendres 21 de desembre
Informació i inscripció: Centre de Recerca de Dones DUODA

Baldiri Reixac, 13
93 448 13 99

duoda@d1.ub.es
www.ub.es/duoda/master.html

Preu:

Opció 1: Curs complet dirigit a llicenciades i llicenciats. Títol de Màster per la

Universitat de Barcelona, 100.000 ptes.
Opció 2: Matrícula d 'oient per assignatures, sense valor acadèmic. No és necessària

cap titulació universitària, 7.000 ptes. per crèdit
Opció 3: Curs complet dirigit a diplomades i diplomats. Curs di extensió

universitària, 100.000 ptes.

• GRUP DE REFLEXIÓ l DEBAT SOBRE SEXE-GÈNERE
La reconstrucció del gènere partint de les vivències personals com a

dones

Taller de la relació entre dones. De la idealització a la realitat, passant pel
conflicte. Es partirà de les experiències que les participants del grup vagin
mostrant i vulguin aprofundir.
A càrrec de Ma. Jesús Soriano, psicòloga
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: de gener a juny de 2002 (dies per concretar)
Horari: a concretar

Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13

Informació: 93 319 24 25

I.proleg@teleline.es
www.mallorcaweb.net/proleg
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I ALTRES ACTES I

• PRESENTACIÓ DE LA COL.LECCIÓ DE VÍDEOS 'EL MÓN VIST PER
LES DONES'
El món vist per les dones és una col.lecció de vídeos que permet donar a

conèixer la particularitat de la mirada femenina pel que fa als conflictes del

món contemporani.
Les obres que la componen, realitzades per cineastes i documentalistes de

gran prestigi internacional, són:
- una mostra ben eloqüent de la potència i la vitalitat de la creació femenina
- un mitjà per descobrir el paper de les dones en les transformacions socials
- una demostració del poder d'intervenció de les dones en tots els àmbits de

l' acció i el pensament
- instruments de gran eficàcia per al treball social o educatiu.

Organitza: CIRD (Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones) i

Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat de la Diputació de Barcelona

Direcció de la col.lecció: Drac Màgic
Data: dimarts 4 de desembre
Horari: 19.30 h

Lloc: Pati Llimona

Regomir,3
Informació: 93 413 27 22 / 23 (CIRD)

cird@mail.bcn.es

• RECITAL POÈTIC DE LUISA FORTES

Recital de poemes inèdits com a cloenda del cicle de tertúlies DUODA.

Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA

Data: dimarts 4 de desembre
Horari: 19 h

Lloc: Aula de DUODA

Baldiri Reixac, 13
Informació: 93 448 13 99

www.ub.es/duoda

duoda@dl.ub.es
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• PRESENTACIO DE LA 20(1 AGENDA DE LES DONES
Presentació i celebració amb Montse Clavé, Edurne Pita, Eisa Plaza, Alin
Salom i les autores Mori Chordà i Concha L1inàs.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dijous 13 de desembre
Horari: 19.30 h

Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria,13

Informació: 93 319 24 25

I.proleg@teleline.es
www.mallorcaweb.net/proleg

• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "EL VESTIT D'EMILIE FLÓGE l ALTRES
CONTES"
Presentació del llibre de Clara Soley a càrrec de I' escriptora Maria Barbol,
amb lectures a càrrec de l'actriu Mònica Dalmau.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dijous 20 de desembre
Horari: 19.30 h

Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13

Informació: 93 319 24 25

I.proleg@teleline.es
www.mallorcaweb.net/proleg

• MONTAMOS EL POLLO

Última festa de l'any, amb pica-pica música, portar alguna cosa per
compartir.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 27 de desembre
Horari: 20.30 h

Lloc: Centre Cívic Pati Llimona

Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943

info@barcedona.org
www.barcedona.org
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I EXPOSICIONS I

• EXPOSICIÓ ''SOMIAR TÓRTOLA"
Exposició que consta d' escrits de Tórtola Valencia, vestits que portava en les seves

danses, fotografies i quadres d' ella, que formen part del seu llegat a la ciutat i que

procedeixen de l'Institut del Teatre.

Organitza: Districte Sarrià-Sant Gervasi
Dates: del divendres 30 de novembre al dimarts 18 de desembre
Lloc: Seu del Districte

PI. Consell de la Vila, 7
Informació: 93 291 65 92 / 01

• EL CRIT DEL COLOR

Exposició d'olis de Ma. Teresa Huguet.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data inauguració: dimecres 5 de desembre a les 19.30 h

Dates: del 5 al 31 de desembre
Horari: dm. a dv.: 10 a 14 i de 17 a 20 / dl.: 17 a 20/ ds. dI l a 14 i de 17 20 h

Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria,13

Informació: 93 319 24 25 (Pròleg)
www.mallorcaweb.net/proleg
I.proleg@teleline.es

• EXPOSICIÓ DE PINTURA "DEU PREMIS DONART" (1.988 - 2.000)
Mostra de les deu obres guanyadores de les convocatòries del Premi Donart.

Organitza: Associació Independent Dones de Catalunya
Dates: del dimarts 18 al dissabte 29 de desembre

Horari: de dilluns a divendres de 17 a 20 h.
dissabte i diumenge d'll a 14 i de 17 a 20 h.

Lloc: Casa Elizalde

València, 302
Informació: 93 215 14 25 (associació)
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I PREMIS l CONCURSOS I

• V CONCURS DE CARTELLS COMMEMORA TIUS DEL DIA
INTERNACIONAL 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 2002. 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 ptes. i un accèssit de 30.000 ptes.
(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 (CIOD).
Termini d'admissió: dimarts 11 de desembre de 2001

Lloc: CIOD
PI. de l'Església, 13, lr
08930 Sant Adrià de Besòs

Informació: 93 462 11 21

sadriabciod@diba.es

http://usuarios.tripod.es/Adrianas

• II CONCURS LESBOS DE RELA T CURT

Acte d
I

atorgament de premis.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 13 de desembre
Horari: 20.30 h

Lloc: Centre Cívic Pati Llimona

Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943

info@barcedona.org
www.barcedona.org
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• TERCER 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 DIN-A4 i escrits en una sola cara. L'extensió no serà superior a

10 pàgines 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 tractament dels rols de gènere no estereotipat.
- S'atorgarà un primer premi de 125.000 ptes. i un accèssit de 60.000 ptes.
(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 (CIOD).
Termini d'admissió: divendres 14 de desembre de 2001

Lloc: CIOD
Pl. de l'Església, 13, lr
08930 Sant Adrià de Besòs

dilluns, dimarts i dijous de 9 a 13 h

de dilluns a divendres de 15 a 20 h

Informació: 93 462 11 21

sadriabciod@diba.es

usuarios.tripod.es/Adrianas

".

• 2n CONCURS PER A LA SELECCIO DEL CARTELL ANUNCIADOR DELS

ACTES COMMEMORA TIUS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

2002
- Podran participar-hi totes les persones que hi estiguin interessades, sense
límit di edat, ni lloc de residència, amb dos obres com a màxim per

participant.
- La tècnica o I' estil són lliures. Hi ha de constar el text següent:

8 DE MARÇ DE 2002

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

AJUNTAMENT DE SABADELL
- Els originals han de ser inèdits, s'han de fer en sentit vertical (muntats en

cartró ploma) i han de ser concebuts per ser impresos a un màxim de 2

tintes. Les mides màximes han de ser 60 x 40 cm.
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- El cartell ha di incorporar el logotip de I' Ajuntament de Sabadell.
- La persona guanyadora haurà de realitzar, si escau, les modificacions
necessàries per facilitar-ne la impressió.
- S'atorgarà un primer premi de 100.000 ptes. (601,01 €), un segon premi de
25.000 ptes. (150 ,25 €) i un tercer premi de 25.000 ptes. (150,25 €).
L

I

import dels premis està subjecte a les retencions legals establertes.
Organitza: Ajuntament de Sabadell - Regidoria d'Tqualtut Dona-Home
Termini d'admissió: dilluns 17 de desembre de 2001

Lloc: Regidoria dlIgualtat Dona-Home
PI. Sant Roc, 14

Informació: Regidoria dlIgualtat Dona-Home
93 745 32 39

• 6è CONCURS LITERARI DE NARRA TIVA PER A DONES 2002

L'objectiu del present concurs és fomentar i promoure l'escriptura i la
literatura en general entre el coLlectiu de les dones.
• El concurs és obert a totes les dones. Es pot uti litzar la llengua catalana o

castellana.
• El concurs és de narrativa (tipus noveLla o relat i conte 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 -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:

Ir premi: 600 €

2n premi: 300 €

3r premi: 150 €

Organitza: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa

Col·labora: Regidoria de Promoció de la Dona

Termini d'admissió: divendres 11 de gener de 2002 a les 20 h.

Lloc: Biblioteca Central de Terrassa

Passeig de les Lletres, 1

08221 Terrassa

Informació: 93 789 45 89
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• CONCURS DE CARTELLS 8 DE MARÇ 2002 - 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
(i 1·lustració, fotografia, collage, pintura, etc.).
- Els treballs s'hauran de presentar muntats sobre cartró ploma i en sentit

vertical. Les dimensions seran de 35x70 cm. preveient un espai pel text:
. Dia Internacional de la Dona, 8 de març del 2002 (de forma destacada)
. Ellogotip de l'Ajuntament

- 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 2002, més 100.000 ptes. (601 €) i un diploma
acreditatiu .

. Segon i tercer premi: diploma acreditatiu.
Organitza: Ajuntament de Terrassa - Promoció de la Dona

Termini d'admissió: dilluns 28 de gener del 2002

Horari: de dI. a dv. de 9 a 13 i de 16 a 20 h
Lloc: Casa Galèria

Nou de Sant Pere, 36
08221 Terrassa

Informació: 93 785 01 39 / 02 29

• CONCURS DE CALENDARIS

Març del 2002 - febrer del 2003
L' objecte del concurs és dissenyar el calendari del març del 2002 al febrer
del 2003 que, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, edita el Pla per la

Igualtat de l'Aj untament de Vi lafranca.
- 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,
fotografia, collage, pintura, etc.).
- Els treballs han d'incorporar el disseny de vinyetes iLlustratives 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 I laboral i social I i el logotip del Pla per la Igualtat.
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- 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. A I dors del

suport hi constarà ellema ilo el pseudònim.
- S'atorgarà un primer premi de 330 € i un diploma acreditatiu.
Organitza: Pla per la Igualtat de I'Ajuntament de Vi lafranca del Penedès
Termini d'admissió: divendres 1 de febrer de 2002

Lloc: Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Santa Maria, 2, la planta (de 10 a 14 h)
Casal de la Dona

Plaça del Penedès, 3, 20 planta (de 9 a 13 h)
Informació: 93 890 32 18 (Casal de la Dona)

'(s._ 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 I' activitat.

Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD

Av. Diagonal, 233, 5a., 08013 Barcelona

Telèfons 93 413 27 22 / 23

Fax 93 413 27 19

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