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*Des de fora de Mataró: 807 11 70 10. De 8 a 19 h, de dilluns a divendres. Preu de les trucades segons operador.

DIA INTERNACIONAL DE LES
8 DE MARÇ / 2016

DONES
ACTE INSTITUCIONAL
Presentació i projecció del documental  
“De les laietanes a les pioneres.  
El feminisme a la transició a Mataró” 
Reconeixement a la trajectòria del  
moviment feminista durant la transició  
a Mataró. A càrrec de Lluïsa del Río

17.30 h / Can Palauet  
(c. d’en Palau, 32-34) 

MÉS INFORMACIÓ  
I TOTES LES ACTIVITATS A

WWW.MATARO.CAT
Tel. d’atenció ciutadana*:  

010 / Telegram 687 200 100  
 Ajuntament de Mataró  

 @matarocat

Dones
Reporteres



TALLER CREATIU
Confecció d’un mural gegant al carrer. 
Música, inflables per infants, etc
Al c. d’Alemanya, 27, de 10.30 a 13 h
Ho organitza: Associació de Veïns de la Via Europa

ACTE INSTITUCIONAL
Presentació i Projecció del 
documental “de les laietanes 
a les Pioneres. el feminisme 
a la transició a mataró” 
Reconeixement a la trajectòria del moviment 
feminista durant la transició a Mataró.
A càrrec de Lluïsa del Río. A Can Palauet 
(c. d’en Palau, 32-34) a les 17.30 h

ACCIÓ TEATRAL  
AL CARRER
“sóc una dona”
A càrrec de dones de la ciutat. Davant  
de l’Ajuntament (La Riera, 48) a les 19 h
Organitzat conjuntament amb:  
Aula de Teatre de Mataró

Diumenge 13 De març

ESPECTACLE 
“només són dones”  
de carmen domingo 
Direcció: Carme Portacceli. 
Coreografia: Sol Picó. Text, dansa i música  
en directe.Cinc històries entrellaçades sobre 
els sofriments de les dones a les presons 
durant la Guerra Civil i durant el franquisme.
Al teatre Monumental, a les 19 h

Del 14 De març al 8 D’abril

EXPOSICIÓ
“la lluita Per  
l’oPortunitat de viure”
Reconstrucció d’alguns episodis de la vida de 
les dones des del 1931 fins al 1978, a través 
de la perspectiva de les dones, les seves 
experiències i aportacions. Exposició cedida 
per l’Institut  Català de les Dones.
Al Centre Cívic Espai Gatassa 
(c. de Josep Montserrat Cuadrada, 1)

Dimecres 16 De març

L’HORA DEL CONTE:  
ESPECIAL DIA DE LES DONES
“de quin color són 
les Princeses? “
A càrrec de Núria Alonso.
Contes per treballar la igualtat d’oportunitats 
entre els homes i les dones. A partir dels 4 anys. 
A la Biblioteca Antoni Comas 
(c. d’Enric Prat de la Riba,110) a les 18 h

Dijous 17 De març 

CINEMA EN VO + COL·LOQUI
“SufragiStaS”
Barreja d’història i ficció que recrea el 
moviment sufragista sorgit a Gran Bretanya. 
En acabar, col·loqui moderat per d’Arantxa 
Sabanés, de l’Associació L’Hora Violeta.
Al Foment Mataroní (c. Nou, 11) a les 20.30 h  
Preu: 6 euros / 5 euros Xarxa de Biblioteques, 
estudiants i Carnet Blau
Organitzat conjuntament amb: Foment Mataroní 

Hi col·labora: L’Hora Violeta

dia internacional de les dones

PROGRAMA D’ACTIVITATS
DiVenDres 4 De març

PROGRAMA DE RÀDIO        
“AMB VEU DE DONA”
Especial monogràfic: 
“Les professions tenen sexe?”
A Mataró Ràdio 89.3 fm, de 13 a 14 h  
Per internet a  www.mataroradio.cat
Més informació a: 
www.donesreporteresdemataro.blospot.com
Ho organitza: Dones Reporteres i Mataró Ràdio

CINE FÒRUM
A l’Espai Jove Rocafonda 
(c. de Pablo Ruiz Picasso, 30) a les 18.30 h
Ho organitza: Xarxa d’Espais Joves de Mataró

Dissabte 5 De març

2a JORNADA DE DONES 
EMPRENEDORES I EMPRESÀRIES
“alimenta el teu negoci”
Espai de reflexió i impuls a totes les dones  
que tenen una empresa o es plantegen  
crear-la. Al TCM (Tecnocampus Mataró)  
de 9 a 14 h. Inscripció a:
www.quedat.cat/Categoria/donatunimpuls
Organitzat conjuntament amb: Associació Dóna’t un impuls 
Hi col·labora: Diputació de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya i Tecnocampus

Dimarts 8 De març

INTERVENCIÓ URBANA
“aquí cuelga mi vestido”
Inspirada en l’obra de Frida Kahlo  
Al Parc de Cerdanyola, a les 10.30 h
Ho organitza: Vocalia de Dones AV Cerdanyola 
Hi col·labora: Associació de dones de Mali 
Associació de dones de Tambacounda

L’HORA DEL CONTE:  
ESPECIAL DIA DE LES DONES
contes d’àvies
A càrrec d’Isabel Gomis.
Aquesta hora del conte és un petit homenatge 
a aquestes àvies que des de petits ens han 
nodrit d’històries i contes. També a les mares  
i pares que amb la narració d’històries ens  
fan somiar amb heroïnes i aventures.  
Hora del conte animada amb titelles de dit, 
objectes reciclats, i il·lustracions de cartó.
A la Biblioteca Pompeu Fabra 
(pl. d’Occitània, s/n) a les 18 h

CONMEMORACIÓ DIA 
INTERNACIONALS DE LES DONES        
Acte al carrer amb la col·laboració del 
Col·lectiu de Dones de Matagalpa.
Al CC Rocafonda (c. de  Josep Punsola, 47. 
Entrada per c. de Santiago Rossinyol) a les 18 h
Ho organitza: Vocalia de Dones de Rocafonda

Dimecres 9 De març

DEBAT ECONOMIA FEMINISTA
Al programa Pantalla Oberta de M1TV
Ho organitza: Dones Reporteres i M1TV

Dissabte 12 De març

1a MARXA URBANA  
VIA EUROPA PER LA IGUALTAT
Sortida del carrer Alemanya, 27 a les 8.30 h
Recorregut de 3,5 km i esmorzar en acabar la 
marxa. Inscripció gratuïta fins al 10 de març a 
viaeuropabarri@gmail.com, facebook :
avv.viaeuropanouparccentral o al local de 
l’associació de veïns, c. d’Alemanya, 27. 
Ho organitza: Associació de Veïns de la Vía Europa

DiVenDres 18 De març

XERRADA 
“la dona treballadora de 
mataró a la Postguerra”  
A càrrec de Margarida Colomer, historiadora  
i escriptora Al Centre Cívic Espai Gatassa 
(c. de Josep Montserrat Cuadrada,1) a les 19 h
Ho organitza: Grup de Recerca de la 
Memòria Històrica de Mataró

Dissabte 19 De març

JORNADA
“Passat i Present de les dones 
treballadores al maresme”
Espai de reflexió i debat al voltant de  
les dones al món laboral: passat, present 
i reptes de futur. Amb aportacions i punts 
de vista des de diferents àmbits: històric, 
sindical, polític i social.
A Can Marfà (ptg. de Can Marfà, 1) 
de 17.30 a 20.30 h
Ho organitza: Comissions Obreres,  L’Hora 
Violeta, Vocalia de Dones Laia l’Arquera i PSC

Dimecres 23 De març

ESPECTACLE
“neus”
A càrrec de Cia. La Immortal 
(Núria Navarro i Marc Egea).
L’espectacle vol donar a conèixer la figura de 
Neus Català, deportada i supervivent dels 
camps d’extermini nazis. Va lluitar a favor de 
la República i en contra del feixisme al nostre 
país i després a França, com a resistent, 
fins que la van deportar al camp de dones 
de Ravensbrück. Va sobreviure i va seguir 
lluitant contra l’oblit i demanant justícia. 
A la Biblioteca Antoni Comas 
(c. d’Enric Prat de la Riba, 110) a les 18 h

Durant el mes De març

MATARÓ RÀDIO                 
càPsules biogràfiques 
i entrevistes a dones 
mataronines destacades
Al magazine  
“Viu la vida dia a dia”
A Mataró Ràdio 89.3 fm,  
o per internet a:
www.mataroradio.cat
Organitzat conjuntament  
amb: Mataró Ràdio

www.mataro.cat 
Tel. d’atenció ciutadana*: 010 / 
telegram 687 200 100   
Facebook: Ajuntament de Mataró  
Twitter: @matarocat

*Des de fora de Mataró: 807 11 70 10. De 8 a 19 h, de 
dilluns a divendres. Preu de les trucades segons operador.

El 8 de març es commemora el Dia internacional de les Dones
Aquest dia es reivindica la lluita de les treballadores per millorar les condicions laborals i socials  
de les dones i la defensa dels seus drets com a ciutadanes.

Ens serveix també per visibilitzar els avenços aconseguits en matèria d’igualtat  
i posar de relleu les aportacions de les dones que ens han precedit, així com 
reflexionar sobre les desigualtats que encara perduren a la nostra societat 
entre les dones i els homes.

És important recordar els reptes assolits en la lluita per la igualtat a nivell 
polític, econòmic i social, i posar sobre la taula tot el que encara queda per 
assolir, des de la igualtat salarial, a l’erradicació 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.

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.


