


8 de maro
dia Internacional
de les Dones

I 8 de rnarc, com a Dia Internacional
de les Dones, se celebra en record
deis fets que van succeir I'any 19D8
a la fabrica Cotton de New York, on
van morir cremades 129 dones que

es van tancar per demanar millores en les
condicions de treball. L'any 191 0 la Intemacional
Socialista de Dones decideix triar aquest dia
per expressar de forma conjunta les seves
reivindicacions.

Han passat 89 anys, pero continua vigent entre
les dones del m6n el repte de millorar la seva
situaci6 laboral, perqu é la igualtat jur ídica no
ha condu'it. encara, a la igualtal real en molts
aspectes. Avui, les dones segueixen teninl una
taxa d'atur més elevada, unes condicions de
treball més precáries i uns salaris rn és baixos
que els homes, a més a més de continuar
assumint les tasques de la llar: la cura deis
seus fills i filies, de la gent gran, de la compra,
de la neteja... Ca ldria, dones, intentar trencar
amb aquestes situacions i assolir la
corresponsabilitzaci6 deis homes en les tasques
d'atenclóa la familia. I la millor manera és incidir
des de la base, des de les escoles, educant
les joves generacions.

Altres aspectes actuals dins del feminisme se
centren en les dones i la ciutat, en els drets
reproductius i sexuals,en I'accés als órqans de
poder i en el canvi de la visi6 de les dones que
transmeten els mitjans de comunicaci6.
Peraixó, des de l'Area de la Dona de
I'Ajuntament de L1eida i, des de fa rnolts anys,
es preparen tota una serie d'activitats per
difondre i destacar la presencia de les dones
en els diferents camps que composen la
societat,

Aquesl any, els actes de celebraci6 d'aquesta
Diada Internacional de les Dones s'hanarticulat
amb el lema "Dones i teatre a L1eida". Pensem
que és necessari donar a conéíxer la tasca de
les dones que s'han incorporat dins d'aquest
sector, en árnblts on, fins ara, la seva presencia
era gairebé nul-la: la direcci6 d'escena, la
producci6, la gesti6 i l'administraci6,
I'escenografia i la pedagogia. sense oblidar les
dones que es mouen en els camps de la

Area de la Dona

interpretació, el vestuari, el maquillatge i la
perruqueria teatral. També cal valorar la feina
i les aportacions femenines per consolidar
I'activitat teatral a L1eida, així com la promoció
del món del teatre dins de les accions fornnatives
adrecades a les entitats de dones. M'agradaria
destacar, a més a rnés, la importancia d'apropar
i donar a coneíxer a la ciutadania la nova
infraestructura de I'espai de l'Escorxador, amb
I'Aula Municipal de Teatre i el Teatre Municipal
de I'Escorxador.

Des de l'Ajuntament, conjuntament amb les
associacions vetnals de dones, cases regionals
i d'altres entitats culturals de la ciutat, hem
treballat en un programa variat. amb actes
reivindicatius, culturals i lúdics, que tindrá
majoritáriamentcom a escenaris aquests espais
teatrals remodelats de l'Escorxador. Com a
activitat conjunta promoguda pel Consell
Municipal de la Dona destaca el sopar i recital
de poesies en homenatge a I'escriptora de
Ponent. recentment desapareguda, Maria Mareé
Marca! t 'Area de la Dona, per la seva part, té
preparada pel 8 de rnarc la publicaci6 i
presentació del llibre Dones i Teatre a L1eida,
la inauguració al Pati del Palau de la Paeria de
I'exposició, Mirar el m6n amb ulls de dona i la
cloenda del taller de teatre per a dones amb la
representació de I'obra La Lisístrata.

A més a més, avui, tenim I'orgull de fer-vos
arribar aquest nou mitjá de comunicació,
L'lnformatiu Dona, que respon a la voluntat de
donar a coneixer el máxim d'informació que
sigui d'interes per a les dones de L1eida i per
a tothom que vulgui coneíxer els recursos,
notícies breus, activitats lúdiques, culturals i
formatives relacionades amb les dones.

Des d'aquestes págines vull donar les grácies
a tata la gent que han fet possible la Diada
Internacional de les Dones i us convido a
participar d'aquesta lIarga programaci6 d'actes,
aquest any fent reconeixement a tasca de les
dones en el teatre.
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Tlnenta d'alcalde
Capde rArea de ServeisSocioculturals

Carrer Artur Mor 1
(Casal SociaL de la Mariola). 25003 Lleida
Tel. 973 28 07 10
Fax 973 28 19 13
Correu electrónic: areadona@paeria .es

Horari d'atenció aLpúbLic
De diLluns a divendres de 10 a 13 hores.
Tardes: dimecres de 16.30 a 19 hores
i visites concertades.
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Casal Social de Magra ners, 16,30 h

Xerrada

Donesicance~a ~n~
de Previasa
O~anitza: vcceue de la Dona de I'AVde Magraners

Organltza: ConverglmciaDemccrátlca de Catalunya

Xerrada

La successió per

causa de mort a

Catalunya, t'ner éncie i els
drets deis hereus, a cárrec de
Carme Pi ñol

IIdimecres

(DC (República del Paraguay, 2), 20 h

Organitza:Vocalia de la Dona de I'AV de Seca
de Sant Pere

IIdivendres

Casal Socia l del Secá
de Sant Pere, 17 h

Conferencia

Pubertat,
adolescencia i
maduresa en la dona,
a cartee del Dr. Francisco Flores

Conferencia

La dona i els
projectes d'Ajuda
en Acció, a carrec de Juan
Ignacio Guliérrez, director de
projectes al Perú
Organítza: Ajuda en Acció

IIdimarts
Biblioteca Pública de Lleida, 20h

IIdimecres
Info rmac i6: 973 270S01

V Jornada

sobre la dona
'Per la igua/tat: Pla d'accions positives
en les empreses
Organitza: UGT, Secretariade la Dona

Conferencia

La menopausia,
a cárrec d'Encarna Ondaño
Organitza: Area de fa Dona de Baláña

Local de joves (Va llés, 2), 17,30 h

Exposició

El vot fe m e n í

a Espanl'.a, i conferencia
a carrec de la Dra. Júlia Remón

Claustre de la UdL, 12,30 h

Confe,encia

Done s d'avui,a carrec de
Ma,i Bometón, locutora de radio
Organltza: Area de la Dona de Cappont

Casal Socia l Cappont, 17.30 h

Organltza: Consell Municipal de laDonaI Associació de
Dones Pii Margall! GrupFeminista dePonent I Áreadela
Dona deCeppcnt I Dones perlaDemocracia/UNAE I \o\x:alia
delaDona oe MagranersI Associació deDonesManolaI
Seminari Interdisciplinari d'Estudissobrela Dona (SIED)I
Associació TORNAR I UGTI PSC /uoc I CeDOIIC-EVI
FAV - LleidaI CDC

Café del Teatre de t Escorxador. 21 h

Acte unitari
Recital poet tc

H o m e n a t g e a M.

M e r c e Mar~al

Presentació del flibre:

Dones i teatre

a Lleida, a mb la intervenció
de I'actriu i directora Rosa Novell
Organitza: Area de la Dona i Aula Municipal de Teatre
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Orpanttza: SIEO

Organilza: ConvergénciaDemocmtica de Catalunya

Xocolatada

popular

CDC (República del Paraguay, 2) 19.30 h

Representació

La més forta i

el Ramon, a cartee de !'Aula
Munic ipal de Teatre

Col'loqui: lnfluencia deis aspectes
socioculturals en el desenvolupa
ment professional de la dona
Organitza: CCOD,Secretariade la Dona

Casino Princi pal, 19.30 h

IIdilluns
Teatre Municipal de l'Escorxador, 19 h

dissabte/ zi.aoh

diumenqe/ is h

divendres/ zi.soh

exposidó

"Mirant el món

amb ulls de dona"

Teatre Municipal de l'Escorxador
Reserves: Tel. 973 27 93 56

Organitza: Area de la Dona i Aula Municipal de 'reatre

BdijOUS
Tealre Municipal de l'Escorxador, 19 h
Entrada gratuIta amb invitació

Cloenda de l taller de teatre
de dones i representació:

La Lisístrata

d'Aristofanes, a carrec
de les socíes de les entitats vema ls
i cases regionals
Organitza:Area de la Don a i Aula Municipal de teatre

Criatures
Representació teatral
a carrec de la compa nyia
T de Teatre.
Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador

2" D _d_ill_u_ns --'
Palau de la Paeria, 19 hce Fi ns al 15 de ma r,

E



Associacionisme Consell Municipal de la Dona Formació
llenguatge no sexista Drets de les dones Activitats culturals
Activitats lúdiques Treball Salut Altres (especifiqueu-les)

Arees d'interés

Organitza: Área de la Dona en aMal:lora06

8mb l' lnstitut M unicipal d' Educació

Diada de Germanor
"Dones i
associacionisme"

lnscripcions: Vocalies de Dones de les AV,
cases regionals i enti tats i gru ps de dones
de Llelda.

lnformacié : Area de la Dona

Visita al barr i de Cappont: als
equipaments culturals, socials i
urbans; coneixement del territori;
dinar de germanor i activitats
lúdiques.

mil dimecres
Carn ps Elisis

la Dona i voleu participar en les activitats que s'organitzen,

empleneu aquesta butlleta i feu-nos-la arribar.

Nom

Organ itza: Amics Cuca-ueca

IIdivendres
Café del Teatre de l'Escorxador, 20 h

Recital poétic

Garcia Lorca, a cartee
de Francisca Cruz acompanyada
de gu itarra

Cognom s

Butlleta de subscripció
Si desitgeu rebre informaciá sobre I'Área de
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Gru~s, Assodadons i Entitats de

Fórum Dones i Ciutat

Les membres del Fórum es reuneixen el segon dijous

de cada mes a les 19 h, al Casal Municipal la Mariola.

Per a rnés informació podeu trucar al

Tel. 973 28 07 10.

El Fórum Local Dones i Ciutat de L1eida es constitueix

formalment a part ir de I'any 1998 i esta integrat per

dones de diferents cond icions: profess ionals,
mestresses de casa,representants d'entitats, técniques

muni cipals i regidores. A part ir de la seva constitució
s'han anat identi ficant els temes de rnés interés per

a les dones de L1eida: la mobilitat urbana,

I'accessibilitat i I'habitatge.

El Fórum Dones i Ciutat és un espai de debat on

identificar aspectes i problemes de I'organització de
la ciutat per tal de millorar-Ia i proposar intervencions.

L'horari d'atenció al púb lic és de dilluns a divendres,

de 10 a 13 h. Tel. 973 23 40 34.

Per poder util itzar aquest servei cal adrecar-se a

I'assistent social del barri o acudir directament al

Servei Municipal Ma terno infanti l: Placa Seminari, 5

(baixos); Barri Antic.

El Servei Maternoinfantil funciona de dilluns a

divendres i realitza serveis tant adrecats als nadons

com a les seves famílies.

El Servei Maternoinfantil és un centre de
l'Ajuntament de L1eida que s'adreca a la millora
deis coneixements i habits en la cura d'infants
fins a 3 anys d'edat i intenta prevenir riscos en
l'ernbaras, el part i la enanca deis nadons.

El Servei
Municipal
Maternoinfantil

Mitjancant un conveni de

col·laboració signat entre

la Fundació Maria Aurelia-
Capmany i I'Ajuntament

de L1eida, la nostra ciutat s'integra en

el Projecte europeu Dones i Ciutat

que té per objectiu promoure mesures

que permetin una planificació urbana

i de serveis que donin resposta a les

necessitats de les dones i que

incorporin les seves aportacions (de

les dones).

E/s obj ectius del Servei són:
· La prevenció, detecció i el seguiment de

possibles situacions de risc en la infancia.
· Facilitar I'educació sanitaria.
· Millorar les relacions afectives entre pare/mare
i nadó.

Esta format per un equip professional composat per
una metgessa, una educadora de salut públi ca, dos
educadores i una psic6loga. .~



Encara tenim molts dubtes sobre que ens oferíra el proper rnil-lenni,
pero el que sí sabemamb certesa és que hem d'acostumar-nos a mirar els
aparadors d'uns carrers molt particulars, els de les ciutats virtuals. Avui per
avui, les noves tecnologies formen part de la nostra quot idianitat i ent rem i sortim
deis espais telernátics per preguntar per la família, per buscar una recepta de cuina
o per organitzar el casal social.

Qui ha dit que les noves tecnologies no van amb les

dones? Tant se val, perqué aquesta pág ina está
dedicada oferir les novetats d'INTERNET, en particular

aquell a intormació que ens atansi als aparado rs més

atractius per a nosaltres: págines web sobre elsplans
d'igualtat d'oportu nitats, sobre associacions de dones

de din s i de tora del país, sobre centres de recursos

i serveis adrecats a les dones, sobre prernis i aju ts,

sobre oci i cu ltu ra i sobre tot alió que ens interessa
especialment En aquest primer número us proposem

una serie d'adreces electróniques i us conv idem a

tata nejar- Ies. En els números propers les anirem
descrivint una a una. Si vols, ens pots donar la teva

opinió. Ens interessa:

areadona@paeria.es
www.socialstud ies.com/mar/women.html ( pag ina sobre la historia de les dones)

www.ccre.org/women (pagina sobre dones ele ctes)
www.women.com (temes re lacio na ts amb les don es)

www.igc.apc.org/women/ tem inist html (xarxa d 'activitats fe min istes)

•
Quan la igualtat
d'oportunitats

travessa totes les

La guia sobre
maltractamet.
El passat dia 25 de
novembre de 1998 al Saló

de Plens de I'Ajuntament
de L1eida, la t inenta d'alcalde i

regidora de Serveis Personals, Pilar

Nadal va presentar la gu ia Dona,

defensa e/s leus drels. Com
actuar en casos de maltractament

i altres tipus de violéncia. Aque sta

gui a es va editar amb I'objectiu
d'informar i donar pautes d'actuació

davant les situacions de violencia

1, contribuir, aixi, a eradicar

qualsevol acte que pugui vulnerar

la integritat de la dona. S'ofereixen
consells a les dones victimes de

maltractaments -ta nt físics com

psiquics- sobre com actuar davant
la violencia, describ int el procé s a

seguir, explicant on poden
presentar les denuncies, els serv éis
que tenen les víctimes al seu abast
i les adreces i teléfons on les poden

acollir i orientar.

La guia está a I'abast de qui ho

desitgi. Per demanar- Ia, només cal

trucar a I'Area de la Dona de
l'Ajuntament de L1eida

(Tel. 973 28 07 10).

A reade la Dona

acclons. La igualtat
d'oportunitats entre dones i homes

ja no es, exclussivament, I'obj ect iu

que ha dassolir un Pla sectorial de
la Comissió Europea. Actualment,

totes les polltiqu es comunitáries

han d'incloure en ets seus objectius
la igu altat d'oportunitats entre els
qeneres (polñiques transversals o

mainstreaming). Un exemple n'ha

estat l'aprovació del reglament

2836/98 del Consell, de 22 de
desembre de 1998, sobre la

integració de la igualtat de qenere
en la cooperació per al
deserivolup ament (reglament

publicat en el DOCE, serie L, del
30.12.98).


