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Alcaldessa de Gavà

Arriba el mes de març, i a la ciutat, volem
reivindicar un any més, la necessitat de treballar
per la igualtat entre homes i dones. Volem
visibilitzar que les dones som la meitat de la
població, que hem estat i som agents actives
en la construcció de la societat, en l’impuls
de l’economia i la innovació social i que no
podem tolerar la xacra social que és la violència
masclista.
Al voltant del Dia Internacional de les
Dones, farem un reconeixement a les dones
esportistes. Perquè l’esport continua sent
avui dia un món principalment representat per
homes, un camp on les dones sovint han estat
menystingudes, invisibilitzades i on han tingut
més obstacles per poder continuar la seva
carrera esportiva o afició.
La celebració està també marcada pels
moviments internacionals, liderats per les
associacions de dones, que han impulsat una
vaga feminista, on es denuncien les desigualtats
i les violències masclistes que patim les dones
d’arreu del món. A Gavà ens hi sumem!
Us convido a participar d’un ampli programa
d’activitats, amb espais de sensibilització
i reflexió en relació a la igualtat, espais
d’empoderament, xarxa entre dones i activitats
pels infants.
Hem de seguir reivindicant que sense les
dones, el món s’atura! Que tots i totes hem de
seguir construint una ciutat en igualtat!

#GavàÉsDonaEsportista

8

D E

M A R Ç

dia internacional de les dones

Despeses d’inscripció
gratuïta (matrícula,
assegurança i carnet)
en els abonaments
individuals per a dones
als equipaments
municipals esportius de
la ciutat durant el mes
de març.

#GavàÉsDonaEsportista

PROGRAMACIÓ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 2018
DIUMENGE 4 DE MARÇ
VII Softbol Gavà

Lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones.
Lloc: Can Torelló, a les 14 h
Organitza: Projecte Softball Gavanenc.

DIMARTS 6 DE MARÇ
Elaboració de pancartes #ensaturem

Lloc: plaça Major, 17 h
Amb la col·laboració del Taller de Pintura Neus Pino

Contes que desmunten tòpics

A càrrec de SOM ART.
Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal, 17.30 h

DIMECRES 7 DE MARÇ
Activitat de sensibilització: Torna-t’ho a mirar!
L’alumnat d’ESO commemora el Dia Internacional de
les Dones i organitza activitats per als seus companys
i companyes.
Lloc: Institut El Calamot, d’11.30 a 12 h

Documental Cuestión de pelotas

El documental mostra la lluita d’un grup de noies per
regularitzar la seva situació laboral i esportiva i aconseguir la igualtat de drets amb el futbol masculí.
Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal, 17.30 h

DIJOUS 8 DE MARÇ
#VagaFeminista #EnsAturem

12 h. Lectura de manifest #ensaturem.
Lloc: plaça de Jaume Balmes.
17 h. Lectura del manifest del Dia Internacional de
les Dones.
Lloc: plaça Major.
17.30 h. Sortida des de Gavà cap a la manifestació
de Barcelona.
Autocar a la plaça de l’Església. Inscripcions:
igualtat@gava.cat
Amb la col·laboració de l’Associació de Dones Clara Campoamor

Lloc: sala de Plens, a les 19 h

Ens movem per la igualtat!

Jocs coeducatius, a partir de les 10 h
Espectacle familiar, a les 12h
A càrrec de Gogara.
Lloc: rambla de Joaquim Vayreda.

Master class tonificació i zumba.

Lloc: plaça de Josep Tarradellas, d’11.30 a 13 h

Inscripcions gratuïtes a les recepcions de les piscines
municipals.

Contacontes L’hivern i les formigues
A càrrec de Petita Companyia.
Lloc: Biblioteca Marian Colomé, a les 18 h

DIVENDRES 9 DE MARÇ
Taula rodona “Detecció i abordatge de les
agressions sexuals” (2ona edició)
A càrrec Maria Teresa Echeverria, infermera i coordinadora del servei d’urgències de l’Hospital Clínic i
integrant del Circuit de violència masclista.
Sonia Ricondo, especialista en violència masclista.
Arantxa Cana Moya, psicòloga especialitzada en
violències masclistes, psicòloga del SIAD de Gavà i
coordinadora de la cooperativa Cúrcuma.
Lloc: sala d’actes Institut El Calamot, a les 16 h

Sopar de dones
Homenatge a dones esportistes de la ciutat

DISSABTE 10 DE MARÇ

Actuació del grup Queens of the night.
Lloc: Barbacoa Europa, a les 21 h
Inscripcions fins al 5 de març a igualtat@gava.cat

Trasllat en autocar prèvia reserva.

DIUMENGE 11 DE MARÇ
9a Trobada popular Dia Internacional de les
Dones.
Sortida des de la plaça de Jaume Balmes cap al passeig Marítim de Gavà, a les 10.30 h.
Organitza: AMPA Jacme March, amb el suport de
l’Ajuntament de Gavà.

DIVENDRES 23 DE MARÇ
Conferència – tertúlia, “La revolució de les
dones a l’Índia rural”, amb la projecció del
documental De mujer a mujer.
A càrrec de la Fundació Vicente Ferrer.
Lloc: Espai Jove La Casa Gran, a les 18 h
Durant tot el mes de març: tallers de coeducació impartits als centres d’Educació Infantil i Primària.

