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Disseny i il·lustració: Ajuntament de Mataró. Alexia Adrover.

de 2015

Informació :
Web municipal: www.mataro.cat / Telegram: 687 200 100 Envia “Dia de les Dones” /Telèfon d’atenció ciutadana: 010*
Facebook: Ajuntament de Mataró / Twitter: @matarocat
*Des de fora de Mataró: 807 117 010. El cost de la trucada dependrà en cada cas de les tarifes estipulades per cada operador.
Horari: de 8 a 19 h, de dilluns a divendres, excepte festius.
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El 8 de març es commemora el Dia Internacional de les Dones,
una data que ens serveix per reflexionar sobre les desigualtats que
encara perduren a la nostra societat entre les dones i els homes. També
és el moment de posar en valor les fites aconseguides, fer visibles les
aportacions, el lideratge i l’expertesa de les dones.
Una societat que vol ser justa i equitativa ha de donar el mateix valor a les aportacions de les
dones i els homes sense deixar de banda a la meitat de la població. Sense l’esforç i el treball de
les dones, sovint ni remunerat ni reconegut, no hauria estat possible cap avenç d’aquesta societat.
Per això, cal continuar reivindicant l’assoliment dels drets de les dones i posar en valor les
seves aportacions.
Des de l’Ajuntament de Mataró, a través del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)
i amb la col·laboració d’altres serveis i entitats, us proposem un seguit d’activitats al llarg del mes
de març, amb la voluntat de recollir totes les aportacions i poder reflexionar conjuntament sobre el
paper de les dones en la nostra societat.

Programa d’activitats
s

Dimarts

3/03

L’hora del conte:
especial dia de les dones
A càrrec de Clara Ribatallada
A la Biblioteca Pompeu Fabra,
(plaça d’Occitània, s/n), a les 18 h
Ho organitza: Biblioteques de Mataró
Dimecre
s

4/03

Dimecre

11/03

L’hora del conte especial dia de
les dones: “Persèfone i la Magrana”

Espectacle de titelles, a càrrec de Ne Me Títere Pas
A la Biblioteca Pública Antoni Comas
(c. d’Enric Prat de la Riba, 110), a les 18 h
Ho organitza: Biblioteques de Mataró.
Dijous

Teatre fòrum: “I què, i què?”

19/03

Cinema en VO: “Timbuktu”

A càrrec de la Companyia El Nus
El públic explica una història i esdevé real
a l’escena. A la Sala Clap, (c. de Manuel
Serra i Moret, 6) de 17.30 a 19.30 h
Preu: 3 €

Basada en fets reals. Al 2012, a la ciutat maliana
de Tombuctú, una jove parella va ser brutalment
lapidada per islamistes. Al Foment Mataroní
(c. Nou, 11) a les 20.30 h
Preu: 5,70 € / 5,20 € estudiants

Ho organitza: Taller d’Idees, dins la 8a Mostra d’Art Social

Ho organitza: Foment Mataroní i Ajuntament de Mataró

Dijous

5/03

Documental:
“Las maestras de la República”
A càrrec de FETE-UGT
Al Centre Cívic Pla d’en Boet
(c. de Juan Sebastián Elcano, 6), a les 18 h
Ho organitza: UGT Maresme

Dissabte

21/03

Cine fòrum:
Pel·lícula d’actualitat
sobre els drets de les dones

Al Centre Cívic Pla d’en Boet
(c. de Juan Sebastián Elcano, 6), a les 17 h
Ho organitza: L’Hora Violeta

s
Divendre

6/03

Cinema als Espais Joves
“La mujer, cosa de hombres”

d’Isabel Coixet (2012) Al Centre Cívic Espai Gatassa
(c. de Josep Monserrat Cuadrada, 1), de 18.30 a 20 h

“Million Dolar Baby” de Clint Eastwood (2004)
A l’Oficina Llei de Barris (c. de Blai Parera, 6),
de 18.15 a 20.30 h

Ho organitza: Xarxa d’Espais Joves de Mataró
Dissab
te

7/03

Jornada de lideratge femení:
“Alimenta el teu negoci”
Al Tecnocampus (av. d’Ernest Lluch, 32)
De 9.30 a 14.30 h
Ho organitza: Associació Dona’t un impuls
Hi col·labora: Centre d’Informació i
Recursos per a les Dones
Més informació: www.mataro.cat i
Inscripcions: alimentaelteunegoci.eventbrite.es
Diumenge

8/03

3a Pujada a Burriac

Pujada a Burriac pels Drets de les dones.
Cal portar roba i calçat còmode.
Trobada a les 9.30 h c. de València 92-94.
Ho organitza: Vocalia de dones de Cerdanyola

Xerrada: “El paper de la dona
a les confraries”

A la Parròquia Mare de Déu de Montserrat
(c. de Sant Cugat, 141), a les 12 h
Ho organitza: Comissió de Setmana Santa de Mataró
Dilluns

9/03

Acte institucional: ponència
“Liderant en femení”
A càrrec d’Anna Mercadé, directora de
l’Observatori Dona, Empresa i Economia
de la Cambra de Comerç de Barcelona.
A la cloenda es farà la lectura del
Manifest institucional
A Can Palauet (c. d’en Palau, 32-34),
a les 19.30 h

Altres activitats
Durant el mes de març:
Càpsules biogràfiques i entrevistes a dones
mataronines destacades
Al magazine “Viu la vida dia a dia”
i a la secció d’emprenedoria
Ho organitza: Mataró Ràdio

Del 2 al 13 de març:
Exposició virtual: “Veïnes, ciutadanes”
A l’Oficina Jove del Maresme – Centre Cívic
Cabot i Barba (plaça de Miquel Biada, 5), de
dilluns a divendres de 19 a 20 h
Ho organitza: Oficina Jove del Maresme

Exposició: “Fotògrafes pioneres a Catalunya”
Recorregut per l’obra de fotògrafes pioneres a
Catalunya que van innovar amb la seva obra.
Al Centre Cívic Espai Gatassa
(c. de Josep Monserrat Cuadrada, 1)

Dijous, 11 de març
Tertúlia radiofònica: “Consum i gènere: les
dones com a motor econòmic del consum”
A l’espai “Viu la vida dia a dia” de Mataró Ràdio

Del 16 al 31 de març
Exposició dels treballs realitzats
als tallers sobre els drets de les dones
Al Centre Cívic de Cerdanyola
(Passeig de Ramon Berenguer, 84)
Hi col·laboren: Entitats del barri de Cerdanyola

Dissabtes i diumenges de març
Exposició: “Les aportacions de les dones
al món confrare”
A la Parròquia Mare de Déu de Montserrat
(c. de Sant Cugat, 141), de 17 a 20 h
Inauguració el dia 1 de març, a les 11 h
Ho organitza: Comissió de Setmana Santa de Mataró,
Associació de Dones Confrares de Barcelona i Consell General
de Germandats i Confraries de la província de Barcelona

