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La societat és un cos viu que es va transformant a mida que els homes i
dones que la componen van adquirint noves necessitats. El repte de les
administracions és donar resposta a aquestes noves demandes socials.

Entre les realitats socials que cal afrontar es troba el fet del paper que
juguen a començaments del segle XXI les àvies. Estudis recents demostren
que les àvies s’han convertit en un recurs clau per a la conciliació de la vida
laboral i familiar, sovint a causa de la manca de serveis i l’encara baixa
corresponsabilitat dels homes en les tasques de cura.

Creiem que és un tema sobre el que cal reflexionar. És per això que aquest
serà l’àmbit de debat sobre el que se centraran les XXIV Jornades de les
Dones, que arriben puntualment a Castelldefels. L’acte central de les Jornades
porta per títol “El futur de les dones: Àvies, de professió?”. A partir d’una
conferència i d’un documental amb entrevistes fetes a àvies del nostre
municipi, obrirem una reflexió i un debat entorn del treball que realitzen
com a cuidadores.

Quantes hores setmanals dediquen les àvies a la cura dels seus néts i nétes?
Quines tasques fan? Fan d’àvies o de mares per segona vegada? Esperem que
aquestes i altres preguntes puguin tenir la seva resposta en els debats que
se suscitin en aquestes jornades. La Llei d’Igualtat i la Llei de Dependència
han significat importants avenços per a la vida quotidiana de les persones,
però encara queda un llarg camí a recórrer.

Esperem que el programa d’aquestes Jornades de les Dones (farcit d’activitats
adreçades a diferents sectors de la població, com ara conferències, teatre,
cinema, contes infantils o exposicions) siguin del seu interès.



Dimecres 5 de març

TALLERS AL CARRER

Exposició i demostració dels tallers de labor de retalls, disseny i moda, restauració
de mobles i tapissos, brodat de Lagartera, mantellines  boixets etc. que es realitzen
en el Grup de Dones de Castelldefels.

Horari: de 10:30 a 13 hores
Lloc: Rambla Blas Infante, 15

CINEMA: Siete mesas de billar francés

Entrada gratuïta

· Direcció: Gracia Querejeta
· Any: 2007
· Premis: Concha de Plata a la millor actriu (Blanca

Portillo) i premi del jurat al millor guió. Guanyadora
de 2 Goyes a la millor actriu (Maribel Verdú) i a
la millor interpretació femenina de repartiment.

Una història amb bones dosis d’humor sobre dues dones diferents que malgrat les
adversitats aconsegueixen fer renéixer un negoci.

Lloc: Cinema Metropol
Horari: 20 h

AVÍS: l’accés al cinema serà lliure fins a completar l’aforament de la sala.

Dijous 6 de març

L’HORA DEL CONTE: Ningú més que l’altre

Sessió de contes il·lustrats a partir de tres històries
que faran reflexionar entorn de les identitats i els
rols de gènere, presents des de ben aviat en la vida
infantil.

Exposició de contes infantils per educar en la igualtat

Horari: 17.30h
Lloc: Biblioteca Municipal

Dissabte 8 de març

DANSA AL CARRER

Exhibició de dansa, a càrrec de l’Escola Municipal de Dansa
Lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones

Lloc: Plaça de l’Església, 1
Horari: 12 hores

L’ESPORT FEMENÍ: Animem els nostres equips!

Partit d’handbol: Esportiu Castelldefels- HC Puig d’en Valls
Categoria: 1ª Divisió Estatal femenina
 
Horari: 19.30 h
Lloc: Pavelló poliesportiu de Can Vinader (Rambla Blas Infante s/n)

CINEMA: Mataharis

Entrada gratuïta

· Direcció: Icíar Bollaín
· Any: 2007
· Nominacions: millor direcció, millor actor principal, millor

actriu de repartiment i millor guió original als Premis Goya
2008

Una pel·lícula que planteja la fina línia que separa la vida
professional i personal a partir de la història de tres dones
detectives.

Lloc: Cinema Metropol
Horari: 22h

AVÍS: l’accés al cinema serà lliure fins a completar l’aforament de la sala.

EXPOSICIÓ DE LLIBRES del 3 al 8 de març

Biografies de dones cèlebres del segle XX i homenatge
al centenari del naixement de Mercè Rodoreda i
Simone de Beauvoir.
Lloc: Biblioteca Municipal Ramon Fernández Jurado

Dimecres 27 de febrer

DONES DEFENSORES DELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA

Xerrada col·loqui a càrrec de:

· Ana Milena González, Ruta Pacífica de Mujeres
· Amparo Rosa Salas, Campaña Colombiana de Acción contra Minas
· Doris Flórez Anaya, Organización Femenina Popular

Lloc: Rambla Blas Infante, 15 (seu del Grup de Dones)
Horari: 18.30 h

Dimarts 4 de març

ACTE CENTRAL

Presentació i inauguració de les XXIV Jornades de les Dones, a càrrec de:

· Antonio Padilla, alcalde
· Núria Milà, regidora de Polítiques d’Igualtat

Projecció del documental “De professió, àvies” amb entrevistes a àvies del municipi

Conferència “El futur de les dones: àvies, de PROFESSIÓ?”, a càrrec de:

· Regina Martínez, psicòloga
· Elena Sintes Pascual, sociòloga

Esquetx teatral La iaia cangur, a càrrec de: PARANOIA Teatre

Pica-pica

Lloc: Centre Municipal Frederic Mompou
Horari: 18.30h

Serveis per a l’acte central

· Atenció a la Infància: Hi haurà un servei d’atenció a la infància al mateix centre Frederic
Mompou

· Servei d’Intèrpret de signes         (*)

· Atenció domiciliària (*)

(*) Les persones que necessitin un servei d’intèrpret de signes i/o tinguin a càrrec algu-
na persona dependent (discapacitat, persona gran) i vulguin assistir a la conferència,
poden sol·licitar aquests serveis a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins
al dia 28 de febrer.
- Telèfon: 93 665 11 50 - E-mail: e-oac@castelldefels.org


