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8 de març
Dia Internacional

de les Dones

PROGRAMA D’ACT IVITAT S 2017

La commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, ens brinda l'oportunitat
de fer una reflexió entorn l’autonomia i la llibertat de les dones per tal d’aconseguir una
ciutadania lliure d’imposicions i d’estereotips.
Apostem doncs, per caminar cap a una societat igualitària, en la que homes i dones participem en igualtat de condicions en totes les decisions que ens afecten. Comprometem-nos
i avancem des de la complicitat cap a la construcció d’una societat més justa i solidaria.
Una vegada més, us convidem a participar en les diferents activitats programades.
Cordialment,
Mireia Solsona
Alcaldessa

Carme Querol
Regidora de Benestar Social

Del 1 de març al 31 de març del 2017

V CONCURS DE MICRORELATS PER LA IGUALTAT

“500 caràcters entorn la Igualtat entre les dones i els homes”
Concurs narratiu adreçat a totes les persones que vulguin escriure un microrelat amb un
missatge de sensibilització que faci reflexionar sobre les desigualtats de gènere.
Requisits per a participar, inscripcions, presentació d’obres, valoració i premis, consultar les
*Bases especifiques del concurs*.

De l’1 al 31 de març del 2017

EXPOSICIÓ “LES PARAULES I LES IMATGES TRANSMETEN
VALORS”

Mostra crítica dels espais i estereotips que s’atorguen a les dones als discursos dels mitjans
de comunicació.
Lloc: Casal de la Gent Gran.
Material elaborat pel Centre d’Informació i Recursos per a les Dones.

Dimarts 7 de març

TALLER #TELEGÈNERE

Impartit per l’entitat cultural #Trama
Horari: 10:25 h a 12:25h. Lloc: Institut de Matadepera (curs de 1er de batxillerat).

Dimecres 8 de març DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

12:00h – LECTURA DEL MANIFEST INSTITUCIONAL
(emissió 107.1 per Matadepera Ràdio)

Dijous 9 de març del 2017

XERRADA “DE SER DITES, A DIR”

Al llarg de la Història, les dones han estat excloses de molts àmbits de reconeixement
social, entre d'altres, de la Cultura. Encara avui dia, els llibres de text mostren un buit
enorme i invisibilitzen les dones que han escrit, pintat, esculpit, ballat, cantat, actuat, pensat...
En definitiva, les dones que també han escrit la Història. Quins en són els motius? Les dones
han escrit, pintat, menys? Quina és la seva situació avui?
Horari: 18:00h. Lloc: Casal de la Gent Gran.
A càrrec de: Montse Gatell. Presidenta de l'Institut Català de les Dones, 2011-2016.
.

Divendres 10 de març del 2017

BERENAR PER A TOTHOM 17:30h
ESPECTACLE INFANTIL “REPENSEM ELS CONTES”

A partir de la narració, el teatre i el joc, repensarem i qüestionarem els contes tradicionals per
prevenir estereotips i discriminacions, i fomentar la igualtat de gènere i les relacions equitatives.
Hora: 17:30h a 19:00h. Lloc: Plaça Cal Baldiró. Impartit per l’entitat cultural #Trama

TERTÚLIA – CAFÈ: “DONES GRANS, DONES SANES, DONES SÀVIES:
FER-NOS GRANS AMB UNA BONA QUALITAT DE VIDA”
Els dilluns 13, 20 i 27 de març, es disposarà d’un espai on poder debatre mitjançant recursos
didàctics sobre el concepte d’autoestima de les dones a la segona meitat de la vida.
Hora: 17:30h a les 19:00h. Lloc: Casal de la Gent Gran. A càrrec d’Alícia Cabanas, llicenciada
en Psicologia.

Diumenge 12 de març del 2017

CINEFÒRUM “TRHEE WOMEN”

Drama-thriller amb deixos de surrealisme i un ritme reposat i oníric. Destaca la
fotografia, d'alta qualitat, inspirada en pintors paisatgistes americans, i la interpretació de les
actrius protagonistes Sissy Spacek i Shelley Duvall.
Lloc: L’Hotel. Hora: 19:30h.

Dimecres 22 de març del 2017

QUINA ÉS LA TEVA MARCA PERSONAL?

Mitjançant dinàmiques participatives, creatives i cooperatives la persona realitzarà un procés
des de l’autoconeixement de les competències adquirides al llarg de la seva trajectòria vital.
Horari: 17:00h a 20:00h. Lloc: Casal de Cultura. A càrrec de Yolanda Ordoñez,
tècnica d’ocupació de l’Ajuntament de Matadepera
*Inscripcions fins al 17 de març al Departament de Benestar Social

VETLLADA “PERFILS DE DONA”

Aproximació biogràfica sobre dones de diferents àmbits i temps.
Hora: 20:00h. Lloc: Sala d’actes del Casal de Cultura. A càrrec de l’entitat DAMA.

CAMPANYA #Matadepera8M A INSTAGRAM

Puja una foto amb el hastag #Matadepera8M representativa del 8 de març, o una foto d'una
dona que admiris a la xarxa social. Organitza: Punt Jove.

URBAN KNITTING A MATADEPERA

Moviment comunitari amb la finalitat de decorar zones urbanes a través de la mitja i ganxet.
Per part de l’alumnat de 2n d’ESO de l’Institut de Matadepera, inclòs dins del Projecte de
Joves x la Igualtat.

