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I JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL.LOQUIS I

.:. Cicle de conferències: 'La història de la Rússia dels tsars'
LLOC: Centre Comarcal Lleidatà. Associació Dones Eixample Centre Cult. Lleidatà

G.V. Corts Catalanes, 592
TELEFON: 933182788
DATA D'INICI: 09/0112003
DA TA FINAL: 13/12/2003
ENTRADA: Gratuïta per a les sòcies i 20 euros a les no sòcies
Observacions: Cicle de conferències a càrrec de les historiadores: M. Rosa Aznar i Roser Cabra

.:. VIr Jornadas de Salud y Mujer: 'La Salud y las Desigualdades Sociales'
Hotel Jerez
Avda. Alcalde Alva, 35
MUNICIPI: JEREZ FRONTERA PROVINCIA: CADIZ

DATA D'INICI: 03/04/2003 DATA FINAL: 05/04/2003

ENTRADA: PAGAMENT
Observacions

Dins del marc d'aquestes Jornades, hi haurà simultàniament d'cltr-escc+ivitct:
Tallers, Espais de debat i l' exposició fotogràfica "Las Mujeres del mundo cara a cara: Una
mirada sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos"

.:. Conferencia española 'Cooperación para el desarrollo y 'Salud

reproductiva'
Museu d' Història de. Catalunya
TELEFON:932254700
DATA D'INICI: 03/04/2003 DATA FINAL: 04/04/2003
ENTRADA: LLIURE
Observacions

Aquesta conferència està organitzada per l' Associació Salut i Família
Per a més informació programa e inscripcions:
Salut i Família Tels. 932682453 / 932683600 Fax: 933198566
email: 10592emm@comb.es

.:. Congrés estatal sobre violència domèstica. Claus per a la seva

interpretació, prevenció i tractament en la societat
Institut Social Marina - Casa del Mar
TELEFON:934439600
DATA D'INICI: 29/04/2003
DATA FINAL: 30/04/2003
ENTRADA: PAGAMENT

Observacions
Les inscripcions es poden formalitzar personalment al Servei Infor-mcció i Orientació, per correu
o fax. Fax: 93 36685 09 Adreça: Santaló, 37 i a la web (www.peretarres�org/congres
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·:. Xerrada: 'Violència de Gènere', dins el marc dels debats científics de

l'Institut Municipal de la Salut
Hospital de l'Esperança
TELEFON; 933674100
DATA D'INICI: 15/0412003 DATAFINAL: 15/04/2003
ENTRADA: LLIURE

Observacions
Temes i participants:

1. "L' epidemiologia de la violència de gènere", a càrrec de la Dra. Carme Borrell,
Institut Municipal de Salut Pública

.
2. "Pla d'Acció sobre la violència de gènere", a càrrec de Jaume Estany, Corp
oració Sanitària de Barcelona
3. "Circuit BCN contra la violència", a càrrec de Emília Pallàs, Serveis Per

sonols. Ajuntament de BCN

4. ,"Actuacio integral dins l' àmbit sanitari vers les víctimes de la violència de

gènere, a càrrec de Teresa Echevarria. Corporació Sanitària Clínic

.:. II, Sínode Europeu de Dones

Es tracta d'una trobada amb la finalitat de "Compartir Cultures".
DATES del 5 al 10 d'agost de 2003

LLOC Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
ORGANITZA Col·lectiu de Dones de.I'Església
INSCRIPCIONS CDE H.93-319;23.42 dones.esglesia@terra.esi Synodàlia tf/fax. 93-201.31.05
svnodalia2003@terra.es També copiant el full d'inscripció(booking) de la web: \vww.synodalia.net

.:. Conferència en memòria d'Emília Tarracó

Que va ser conservadora del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Laconferència versarà: "El castell i el santuari de Mogrony dins la història i la llegenda del

Ripollès': a càrrec d'An,toni Pladevall. Presidirà l'acte el Sr.' Eduard Carbonell, director del Museu
Nacional d'Art de Catalunya i presentant per Miquel Sitjà, president del Centre d'estudis
Comarcals del Ripollès.

DATA 2 d'abril
HORA 19 h.
LLOC Sala d'Art Romànic, àmbit V, Les pintures de S. Climent de Tcíill

INFORMACIÓ Museu Nacional d'Art de Catalunya, tf. 93-622.03.76 www.mnac;es
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I CURSOS, TALLERS; SEMINARIS ... I

.:. Seminari .. De reflexes i reflexiona'
Ca la Dona

TELEFON: 934127161

.

DATA D'INICI: 10/04/2003 DATA FINAL: 10/04/2003
ENTRADA: PAGAMENT

Observacions
A càrrec de Eliana Norandi, professora de l'Escola Llotja i membre de DUODA, qui farà un

recorregut i lectura del' obra "Lo que el agua me dio (1938), de Frida Kahlo.
El Seminari vol tenir un aire de tertúlia i oferir noves maneres de participar de l' obra artística i

de les seves propostes de gaudir .

•:. MÀSTER EN ESTUDIS DE LES DONES, curs 2002-2003
Mòdul a: veus i experiències de les dones en el temps i l'espai
150 hores lectives. 15 crèdits acadèmics. Matrícula: 800 €

Mòdul B: PERCEPCIÓ, CREACIÓ i COMUNICACIÓ DE LES DONES.
CURS 2003-2004. (15 crèdits 150 hores lectives)
informació
Centre de Recercade Dones DUODA: ci Baldiri Reixac, 13. 08028 Barcelona.

Telèfon: 934 48 13 99 Fax: 93448 13 98 e-moll: ,duoda@d1.ub.es www.ub.es/duoda

.:. Máster On Line en Estudios de la Diferencia Sexual. Curs 2002-2003
LLOC: DUODA, Centre de Recerca en Estudis de les Dones

TELEFON: 934481399

INFORMACIÓ: duoda@d1.ub.es i http://www.ub.es/duoda/catmaster.html
DATA D'INICI: 14/0112003
DATA FINAL: 13/06/2003

Observacions: Màster de dos anys, de 15 crèdits cadascun, que es donen totalment per internet
Ofereix tres opcions:

Opció' 1: Curs complet per a llicenciades i llicenciats. Títol de màster per la Universitat de
Barcelona. Preu per curs: 800 euros;

Opció 2: Matrícula per assignatures soltes. No és necessària cap titulació universitària. Preu

per crèdit: 54 euros
'

Opció 3: Curs complet coma Curs d'Extensió Universitària. Preu per curs: 800 euros .

•:. Seminari Públic" Les relacions d'autoritat i llibertat en el mercat del
treball"

Data: dissabte 10 de maig
Lloc: Centre Cívic Convent de St. Agustí. Entrada per Plaça de l'Acadèmia, sin. Barcelona
Organitzat pel Centre de Recerca Duoda - Universitat de Barcelona
Amb la participació de la Llibreria Pròleg
Més informació tf. 93-448.134.991 fax 93'-448.13.98 http://www.ub.es/duoda
email: duoda@dl.ub.es
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Programa
10.30 h: ANNA GÓMEZ MUNDÓ, pedagoga i professora de la UB i la U. deVic), "El desig de ser

en llibertat. Experiència laboral d'una jove universitària"

12.00: MARÍA-MILAGROS RIVERA GARRETAS, historiadora i cofundadora de Duoda, "Treballar
pel gust d'estar en relcció?"
17.00: LlA CIG�RINI, l.lbj-er-ic delle donne di Milano, advocada, "El sentit del treball"
18.00: Debat obert amb les conferenciants

Complementara aquest Seminari de primavera l'exposició fotogràfica: ''Mans de dones" de
l'Associació de Dones d'Horta

'

.:. Seminari I Com escoltar música religiosa'
LLoc: Fundació Joan Maragal,1. Cristianisme i Cultura. C/ València, 244
TELEFON: 934880888

INFORMAClá:·.www.fundaciojoanmaragall.org
DATA D'INICI: 05/04/2003
HORARI: de 10 a 12 h

PREU: 20 e

.:. Taller sobre eines personals per á dones
LLOC: Centre Cívic Casa del Rellotge
TELEFON: 934322489
DATA D'INICI: 07/03/2003
DIES: 7, 14, 21, 28 dé març, 4,11,25 d'abril i 2 de maig
ENTRADA: LLIURE

Observacions: S' oferiran instruments per prendre conscièncic d' una mateixa, poder
desenvolupar-se i veler-er-se adravés de l' autoimatge, la comunicació, la satisfacció de les
necessitats pròpies, ICl qualitat de vida ...

•:. Taller-Teatre I

Mujeres que corren con los lobos'
Llibreria Amaltea
TELEFON: 934548613

DATA D'INICI: 05/04/2003 DATA FINAL: 05/04/2003
ENTRADA:PAGAMENT

Observccions

Aquest acte està basat en el llibre del mateix titol:"Mujeres que corren con lobos" de Clarissa
Pinkola.
Està a càrrec de: Isabel Solà, Francisco Vicente y Elena Andrés
El desenvolupament del taller consistirà en:

-Ncrrccions, visualitzacions creatives i explicacions del simbolisme del compte
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I ESPECTACLES: CINEMA, TEA TRE, MÚSICA DANSA, I
.:•. Teatre •

D9nes intramurs'
Centre Cívic Trinitat Vella
TELEFON: 933457016
DATA D'INICI: 05/04/2003 DATA FINAL: 05/04/2003
ENTRADA: PAGAMENT

Observacions
A càrrec del Taller de teatre de l' Ateneu Popular de 9 Barris .

•:. Teatre-dansa: agua, fuego y, arena
A càrrec de LA NEGRA Id'Argentina
LLOC: TEATRE Nau Ivanow. C/ Hondures,30

,
TELÈFON: 93307468
DATES: 22 i 23 D'Abril
HORARI: 21h

Observacions: Investigació de textos :Susanna Garelik. Relats: Soledad Corna

En un ambient de haima o de saló oriental, la música, la dansa i la paraula s'uneixen per explicar
històries. Es recreen diferents contexts culturals c) "quadres" cadascú amb els seus diferents
relats, ritmes i danses. Un quadre andalusí, un quadre otomà i un quadre folklòric Egipci. Els
textos escollits van des de relats tuaregs anònims (recopilats per Charles de Foucault) fins a

poemes de José Luis Borges (etapa orientalista). Els ritmes i danses orientals es recreen

adequant-se a cada ambient. Explicant històries, expressant emocions, recreant danses orientals
de diferents cultures, compartint varietats rítmiques i instrumentals, en cquesto oportunitat
anhelem donar-li un contingut diferent, potser més profund, a les expressions artístiques que

. interpretem .

•:. Teatre 'L'escola de les dones' de Molière sota la direcció de Carles

Alfaro
Teatre Nacional Catalunya

,

Sala gran
TELEFON:933065700
DATA D'INICI: 24/04/2003 DATA FINAL: 15/06/2003
ENTRADA: PAGAMENT

Observacions
Perabonaments i descomptes cal contactar directoment amb el Teatre

.:. Muestra de Cine y Mujer
Dins de la convocatoria'2003 que organitza Drac Magic.
Es convoca fins el 15 de maig aquesta mostra" 1 El video del minuto: un espacio propio con ell
tema: Las Madres"
ORGANITZA Departamento Mujer IPES Elkartea-Muestra Cine y Mujeres
DATES del 16 al 20 juny
INSCRIPCIÓ ipesnavarra@nodo50.org tf.948.22.59.91
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I ALTRES ACTES

.:. Commemoració del naixement de Flora Tristán
Ca la Dona

TELEFON:·9341271610
DATA D'INICI: 20104/2003 DATA FINAL: 30104/2003
ENTRADA: SIN ESPECIFICAR

Observacions

Aquest es un acte de commemoració del bicentenari del naixement de Flora Tristan .

•:. Campanya 'Detecció precoç del càncer de mama'
LLOC: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25*29
TELEFON: 932483000

ENTRADA: LLIURE
Atenció:' Adreçat a dones entre 50-64 anys.

Observacions:

Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat.

Les dones de la Dreta de l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau i les de Sents

Montjuïc a I' Hospital Clínic. Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a

Barcelona que els pertany per districte. l.esdones que entren en la franja d'edat rebran una

carta un mes abans de la citació informant de la campanya i q':Jan han de fer-se les proves.
Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del Mar, les
dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l'Hospital de l' Esperança i les d'Horta -

Guinardó a I' Hospital de la Vall d' Hebron .

•:. Campanya d I

ajut al poble pclestí organitzada per l'ONG 'Mujeres en

Zona de Conflicto'
LLOC: Mujeres en Zona de Conflicto. CI Goya, 33
MUNICIPI: CORDOBA
ENTRADA:LLIURE
Observacions: Organitza: Mujeres en zona de conflicto. Número de compte corrent per fer
donacions: Bankinter 0128 8701 690500003917 .

•:. Encuentros de enriquecimiento personal para mujeres I coordinados por
Victoria Soler y Ma. José Mestre

LLOC: Escola Centre Class. CI Mare de Déu del Coll, 25
Dies: Un dissabte al mes Horari: de 10 a 14 h

Preus: 40 euros mensuals
Observacions:
- Victoria Soler: Terapeuta diplomada enTerèpio Morfoanalítica, professora de Ioga, y de

diferents tècniques corporals.
- Ma. José Mestre: Diplomada en Infermeria i fisioterapueta.
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I PREMIS I

.:. VI Premio de Investigación Feminista
LLOC: Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Seminario Interdisciphncr de
Estudios de la Mujer; Edificio B, 50009 Zaragoza
TELEFON: 976761798
DA TA D

I

INICI: 10/03/2003
DATA FINAL: 30/09/2003
ENTRADA: LLIURE
Observacions: BASES:

1. El premio está dotcdo con 300 euros;

2.
.

pueden optar al premio estudiantes de diplomaturà, lic.enciatura o doctorado e investigadores
que no sean doctores .

.

3. Los trabajos que opten al premio deben ser originales, inéditos y de extensión máxima de 30

hojas DIN A4, incluido el material documental e iconográfico, quedando excluidos los que no

cumplan estos requisitos, los trabajos becados y los premiados en otros certámenes. Los

trabajos deben remitirse bajo lema antes del 30 de septiembre de 2003 a la sede del

Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer, acompañados de un sobre cerrado donde

figure ellema y en cuyo interior se indique el nombre, dirección y breve curriculum del autor

o autora, y título del trabajo. La dirección postal que debe utilizarse es:

SIEM (Premio de Investigación)
Facultad de Medkina B, planta boje
Universidad de Zaragoza

4. El tema de los trabajos que opten al premio será libre, es decir,relativo a cualquier disciplina
científica siempre que está planteado desde una perspectiva feminista.

5 .. El premio será adjudicado por un Jurado, formado por cinco especialistas doctoras,
seleccionadas por el Seminario interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de

Zaragoza, que emitirá su fallo con anterioridad al 22 de diciembre de 2003.
6. Los originales no premiados podrán ser retirados por sus autores o autoras en los dos meses

siguientes a la comunicación del fallo. Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de
la Universidad de Zaraga.

7. Concurrir a este premio implica haceptación plena de sus bases.
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