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Dia Internacional de les Dones

El 8 de març es commemora el Dia Internacional de les Dones, una data en què celebrem els reptes
assolits en la lluita per la igualtat a nivell polític, econòmic i social. Però també és una diada de
reivindicació per tot el que encara queda per assolir, des de la igualtat salarial a l’eradicació
de la violència masclista, passant pel dret a decidir sobre el nostre propi cos o l’increment
de la presència femenina en òrgans polítics, legislatius i directius.
Les dones han fet un llarg camí ple de lluita i esforç cap a la seva pròpia autonomia
com a persones. Aquí, i a tot el món, les dones són protagonistes i part activa dels
moviments socials i agents clau de les transformacions que s’estan produint
a través de múltiples estratègies d’acció i resistència per aconseguir els seus drets.
Malgrat que les lleis reconeixen el principi d’igualtat entre dones i homes, en el dia a dia, les dones
tenen encara més dificultats per accedir al mercat laboral sense discriminacions; per tenir una vida lliure
de violència masclista; per gaudir d’una formació sense sexisme; per ser tractades als mitjans
de comunicació sense estereotips...
Aquesta commemoració serveix per reivindicar els drets de les dones en tots els nivells de la societat,
i s’ha convertit en el símbol de la lluita a favor de la igualtat de les dones a tot el món.
Des de tots els àmbits hem de continuar treballant per no desaprofitar les aportacions i el talent de les dones
i valorar l’esforç que dia rere dia realitzen per fer front a les dificultats que encara troben pel fet de ser dones.
Sumem esforços per posar en valor les seves aportacions, el seu lideratge i saber fer per aconseguir
una societat més justa i equitativa.

Programa
d’activitats
Del 3 al 29 de març

Exposicions.
“A Mataró diem
prou a la violència masclista”
Fotografies Recull de fotografies de més de 1.000
mataronines i mataronins que van cedir la seva imatge
per mostrar el rebuig contra la violència masclista,
amb motiu del Dia Internacional contra la Violència
envers les Dones, el passat novembre.
A la Biblioteca Pompeu Fabra (plaça
d’Occitània, s/n) i a la Biblioteca Antoni
Comas (carrer d’Enric Prat de la Riba, 110)
Ho organitzen: Biblioteques Pompeu Fabra i Antoni Comas

Cartells Recull de més de 50 cartells de l’alumnat

de Batxillerat Artístic de l’Institut Alexandre Satorras.
A l’entrada de l’Institut Alexandre Satorras
(avinguda del Velòdrom, 37), de 16 a 20 h.
Ho organitza: Institut Alexandre Satorras

Dimarts, 4 de març

L’hora del conte:
“Persèfone i la Magrana”

A càrrec de Ne Me Títere Pas.
Espectacle de titelles. Persèfone és filla de Demèter,
deessa de la terra i la fertilitat. Li agrada jugar
i té tots els fruits de la terra que vol. Un dia es troba
una magrana, una fruita que no havia vist mai.
La seva mare li prohibeix fermament que la tasti
sense donar-li cap explicació. A la Biblioteca Pompeu
Fabra, (plaça d’Occitània, s/n) a les 18 h
Ho organitza: Biblioteca Pompeu Fabra

Cinefòrum: “Landai, la noia
que es va convertir en noi”

Dins les activitats literàries, Véns a la tertúlia?, hi haurà
una sessió especial amb la projecció d’un documental
de Mapasonor (Associació de creació documental)
i el comentari del llibre “El secret del meu turbant”,
de Nàdia Ghulam i Agnès Rotger.
Moderada per Cristina Valls i Mapasonor.
A la Biblioteca Antoni Comas
(carrer d’Enric Prat de la Riba, 110), a les 19.30 h
Places limitades. Inscripció prèvia a la biblioteca
(tel. 937 028 113)
Ho organitza: Biblioteca Antoni Comas .
Hi col·labora: Mapasonor

Dimecres , 5 de març

L’hora del conte:
“La nena dels pardals”
de Sara Pennypacker.

A càrrec de Sílvia Barragán.
Quan a la Xina s’ordena exterminar tots els pardals
perquè es mengen gran part de les collites,
la Ming-Li decideix salvar tants pardals com pugui.
A la Biblioteca Antoni Comas
(carrer d’Enric Prat de la Riba, 110), a les 18 h
Ho organitza: Biblioteca Antoni Comas

www.mataro.cat

Divendres 7 de març

Cinema als espais joves
Espai Jove del Pla d’en Boet
“En tierra de hombres”, de Niki Caro (2005).
Ronda de Francesc Macià, 103-105, de 18.30 a 20 h
Espai Jove de La Llàntia

“Las mujeres de verdad tienen curvas”,

de Patricia Cardoso (2002). Carrer de Teià, 7, de 18 a 20 h
Espai Jove de Rocafonda - El Palau
“Erin Brockovich”, d’Stephen Soderbergh (2000)
Centre Cívic Rocafonda. Carrer de Santiago
Rusiñol, 23, de 18.15 a 20.25 h
Espai Jove de Cerdanyola

“Quiero ser como Beckham”,

de Gurinder Chadha (2002)
Centre Cívic Espai Gatassa. Carrer de Josep
Monserrat Cuadrada, 1, de 19 a 20.15 h

Dissabte 8 de març

Marxa: “Jo decideixo sobre el meu cos”
Sortida de la rotonda Laia l’arquera a les 16.30 h
i final a la plaça de Santa Anna.
Recorregut de 3,5 km pels carrers de la ciutat.

Flashmob i lectura de manifest
pel dret a decidir sobre el nostre cos
A la plaça de Santa Anna, a les 18 h.
Més informació a www.lhoravioleta.org
Ho organitza: L’Hora Violeta

Dilluns 10 de març

Acte institucional. Amb la ponència
“Poder femení i política”

A càrrec de Carme García Ribas, periodista,
professora de comunicació estratègica de ESCI-UPF,
directora del Màster de lideratge femení de la UPF.
A la cloenda es farà la lectura del Manifest
institucional. A la Sala d’actes de Can Palauet
(carrer d’en Palau, 32) a les 18 h
Dimarts, 11 de març

Tertúlia literària: “El secret del meu turbant”
de Nàdia Ghulam i Agnès Rotger

Escoltarem en primera persona el testimoni de
la Nàdia Ghulam, una noia afganesa que va viure
11 anys disfressada de noi a l’Afganistan per
poder sobreviure a les dures condicions del seu país.
Moderat per Cristina Valls. A la Biblioteca Antoni Comas
(carrer d’Enric Prat de la Riba, 110), a les 17.30 h
Places limitades. Inscripció prèvia a la biblioteca
(tel. 937 028 113)
Ho organitza: Biblioteca Antoni Comas

Dimarts 18 de març

L’hora del conte: “Annie Bonny,
la pirata” de Mercedes Franco.

A càrrec de Montse Margalef. La veritable història de
l’Annie Bonny, que va abandonar la seva illa d’Irlanda per
fer-se pirata a les ordres del llegendari John Rackham,
explicada per la seva millor amiga, la petita caiman Molly.
A la Biblioteca Pompeu Fabra, (plaça d’Occitània, s/n) a les 18 h
Ho organitza: Biblioteca Pompeu Fabra

Tel. d’atenció ciutadana*: 010 / whatsapp 687 200 100

Facebook: Ajuntament de Mataró Twitter: @matarocat

*Des de Mataró: establiment de trucada: 0,34 €, IVA inclòs. Cost/minut: 0,26 €, IVA inclòs, tarifat per segons. Des de fora de Mataró: 807 11 70 10: establiment de trucada: 0,19 €, IVA inclòs. Cost/minut: 0,74 €, IVA inclòs, tarifat per segons. Horari: de dl. a dv., de 8 a 19 h.

