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La participació de les dones: un dret i no una concessió

Fa 26 anys que les Jornades de les Dones de Castelldefels van començar

a caminar. Durant tot aquest temps, la societat ha sofert molts canvis.

Uns han estat més fàcils, altres més difícils; uns han estat molt ràpids,

altres són massa lents. La transformació social necessària per assolir

la igualtat real de gèneres encara no ha finalitzat. La participació de

les dones en la vida pública en igualtat de condicions continua essent

una assignatura pendent malgrat tot el que s’ha avançat en les darreres

dècades.

Un bon testimoni de com ha estat el camí recorregut el trobem en  el

Grup de Dones de Castelldefels, que aquest any celebra el seu 25è a-

niversari. Les persones que formen part d’aquesta associació dels dels

seus inicis ens podrien explicar molts exemples de les dificultats trobades

per aconseguir que la participació sigui entesa com un dret i no com

una concessió. Aquesta nova edició de les Jornades de les Dones pretèn

ser un reconeixement del treball fet, però també vol constituir un cop

d’alè per continuar treballant en tot el que queda per fer.

Teniu a les mans el programa de les Jornades. Trobareu actes reinvi-

dicatius i també activitats lúdiques. Hi haurà espai per a la denúncia

i per a la prevenció. Perquè cada vegada siguin més els camins i menys

els obstacles.



Dilluns 8 de març · ACTE CENTRAL

· Benvinguda i presentació, a càrrec de:

Joan Sau Pagès, alcalde

Núria Milà, regidora de Polítiques d’Igualtat

· Lectura del text “Homenatge” a càrrec de Rosa Bruch, Laberinto de Ariadna

· Conferència: Lluita quotidiana per a exercir com a ciutadanes, a càrrec de Cristina Sánchez i

Miret, Dra. en Sociologia de la Universitat de Girona.

· Esquetx teatral a càrrec del Grup de teatre Paranoia

- Lloc: Teatre PLAZA

- HORARI: 19h

SERVEIS PER A L’ACTE CENTRAL

· Servei d’acollida d’infants al mateix teatre (sense preinscripció prèvia)

· Servei d’Intèrpret de signes         (*)

· Atenció domiciliària (*)

(*) Les persones que necessitin un servei d’intèrpret de signes i/o tinguin a càrrec alguna 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 5 de març.

· Telèfon: 93 665 11 50   · C/e: e-oac@castelldefels.org

- Direcció: Alejandro Amenábar

- Guardonada amb 7 Goyas

Dimarts 9 de març

L’HORA DEL CONTE: Contes per la igualtat

“D'on surt aquesta nena?" de Thierry Lenain a càrrec de Mamen Márquez

A la classe ha arribat la Marta, una nena que fa coses estranyes, com ara

pintar mamuts en comptes de floretes i núvols.

- Lloc: Biblioteca Municipal   - HORARI: 18h

Dimecres 10 de març

· TALLERS AL CARRER

Exposició i demostració dels tallers de patchwork, disseny i moda,  restauració de mobles i entapissat,

brodat de Lagartera, mantellines, boixets, etc., que es realitzen en el Grup de Dones de Castelldefels.

- Lloc: Rambla Blas Infante, 15 (Can VINADER)   - HORARI: De 10.30 a 13h

· CINEMA: ÁGORA

- País i any: Espanya - 2009

- Entrada gratuïta

Ambientada a l’Alexandria del segle IV, la pel·lícula centra l’atenció en la

brillant astrònoma Hypatia, que lluità per defensar la saviesa del món antic

en contra de la misogínia i la irracionalitat de l’època.

- Lloc: Cinema Metropol   - HORARI: 20h

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

Dijous 11 de març

DONES, MOLTES I DIVERSES

· Exposició “Pintura del Mercat Solidari”, a càrrec del Grup de Dones de Castelldefels

· Presentació d'un power-point explicatiu del 8 de març i la situació de les dones al món, a càrrec

de Subh-Ibn Batuta.

· Presentació de l’activitat “Dones que fan història”, a càrrec dels tallers d'Acollida, Llengua i

Participació del Centre d’Informació i Recursos per a Dones

· Cafè, te i pastes

- Lloc: Centre Municipal Frederic Mompou (Centre d’Informació i Recursos per a les Dones-CIRD)

- HORARI: 10h

Dissabte 13 de març

L’ESPORT FEMENÍ: Animem els nostres equips!

Acte de suport a l’esport femení. / Partit de Futbol Sala Femení Castelldefels-Gironella

- Lloc: Poliesportiu Can Roca   - HORARI: 18.00h

Dissabte 6 de març

PROU VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. A ESPANYA HI HA TRÀFIC DE DONES:

NO A L'EXPLOTACIÓ SEXUAL

Perfomance en moviment contra el tràfic de dones i l’explotació sexual

Organització: Grup Llobregat Sud d'Amnistia Internacional Catalunya

- Lloc: Pg. Marítim / Av. dels Banys   - HORARI: 12h

Diumenge 7 de març

DANSA AL CARRER I LECTURA DEL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE

LES DONES

· Exhibició de dansa a càrrec de l’Escola Municipal de Dansa

· Lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones, a càrrec

de Marta Medina presidenta del Grup de Dones de Castelldefels

(entitat que celebra el 25è aniversari)

- Lloc: Plaça de l’Església   - HORARI: 12h

ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS DURANT EL MES DE MARÇ

Dijous 4 de març

TALLERS D’HABILITATS SOCIALS PER A LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE

GÈNERE: POTENCIANT UN DIÀLEG INTERGENÈRIC

- Lloc: Giralda,6   - HORARI: 9.00-14.00h

- Adreçat a: Alumnat del Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

A càrrec de: Fil a l’agulla

Dilluns 15 de març

TALLER SEXISME I MITJANS AUDIOVISUALS: PREMSA, TELEVISIÓ I INTERNET

- Lloc: IES MEDITERRÀNIA   - HORARI: 12.00-13.30h   - Adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO

A càrrec de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació

Dimarts 16 de març

CINEFÒRUM “LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS”

- Lloc: IES J. Lluís Sert   - HORARI: 8.15h   - Adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO

A càrrec de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació

Dimecres 17 de març

L’AMOR, TOT S’HO VAL?  TALLER DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Com ensenyar a construir des de la infància relacions satisfactòries basades en l’autonomia i la

llibertat? Com podem educar les nostres filles i els nostres fills perquè siguin persones lliures i

capaces de triar el que és millor per a elles i ells?

- Lloc: Escola Jacint Verdaguer   - HORARI: 17.30h-19.30h   - Adreçat a  mares i pares

A càrrec d’Espais per la Igualtat

Servei d’acollida d’infants a la mateixa escola  (sense preinscripció prèvia)

Dilluns, Dimarts i Dimecres 22,23 i 24 de març

TALLER INCLOU: PER UNA ORIENTACIÓ SEXUAL LLIURE DE PREJUDICIS

Tractar aquest tema és una oportunitat pedagògica per a tota la comunitat educativa, de la mateixa

manera que ho són el racisme o la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, perquè tothom pot

aprendre de la diferència i de la diversitat.

- Lloc: IES J.Lluís Sert   - HORARI:12.45-14.45h   - Adreçat a l’alumnat dels 3 cursos de 1r de Batxillerat

A càrrec de l’Associació ACORD


