
coeducació  EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA del 15 al 28 de març

Dona, vot i participació sociopolítica: Barcelona al primer terç del  segle. XX 

Lloc: Centre Municipal Frederic Mompou 
(Centre d’Informació i Recursos per les 
Dones). Del 15 al 20 de març
Lloc: Ajuntament de Castelldefels. 
Del 21  al 28 de març

dimarts 22 de març

Per a més informació:
Àrea de Polítiques d’Igualtat · Plaça Joan XXIII, 8
Tel. 936651150 · www.castellldefels.org/igualtat

SERVEIS OFERTS EN ELS ACTES SEGÜENTS 
(amb inscripció prèvia)

LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DEL BAIX LLOBREGAT

dimecres 23 de març

Benvinguda i presentació de l’acte 
a càrrec de: Joan Sau, alcalde 
i Rosa Boladeras, presidenta 
del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat
Assemblea de delegades del 
Consell de Dones del Baix 
Llobregat
Presentació de bones pràctiques 
de foment de la  igualtat real de 
dones i homes.   

Resum del 3r. Congrés de les 
Dones i del II Pla transversal del 
B. Llobregat
Refrigeri

Horari: de 17 a 19 hores 
Lloc: Sala d’actes de l’edifici C4 
del Campus del Baix Llobregat de 
la UPC

DONES, MOLTES I DIVERSES

Intercanvi d’activitats lúdiques, 
formatives i culturals (tallers, 
exposicions, dansa,...) amb 
la participació del consell 
municipal de les dones i altres
entitats ciutadanes.

Lloc: Centre Municipal 
Frederic Mompou (Centre 
d’Informació i Recursos per a 
les Dones-CIRD) 
Horari: 10h de 14 hores

dissabte 19 de març

diumenge 20 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 nois i noies participants al 
Concurs de Curts NOdaIGUAL

Lloc: Plaça de l’Església  
Horari: 12  hores

La Princesa que NO volia ser princesa 
a càrrec de Sílvia Nebot

Lloc: Biblioteca Municipal · Horari: 18h 

XXVII  Jornades
de les Dones
del 8 al 28 de març de 2011

CINEMA:  
VÍA REVOLUCIONARIA 
(REVOLUTIONARY ROAD)
Direcció: Sam Mendes
Globus d’Or a la Millor Actriu

Drama romàntic amb Kate 
Winslet i Leonardo Di Caprio. En 
els anys 50,  Frank i April són 
una jove i feliç  parella nord-
americana plena d’il·lusions. 
Tot canvia quan es traslladen de 
casa i assumeixen els rols de 
gènere tradicionals. 

Lloc: Cinema Metropol 
Horari: 20.30h
AVÍS: L’accés al cinema serà lliure fins 
a completar l’aforament de la sala.

Resum històric d’un període 
apassionant de la nostra 
història. Des de la realitat 
social de principis de segle, on 
les dones estaven relegades 
de la vida política, passant per 
les primeres revoltes socials 
en contra de la política de 
l’Estat Espanyol, les primeres 
iniciatives innovadores 
en matèria de formació i 
educació, a les primeres 
votacions, fins al paper de les 
dones durant la Guerra Civil

• Millorant el barri, millorem la ciutat (12 de març)
• Acte central (15 de març)
• Dones, moltes i diverses (19 de març)
• Assemblea general del Consell de  Dones del Baix Llobregat (23 març)

SERVEI D’ACOLLIDA D’INFANTS 
SERVEI D’INTÈRPRET DE SIGNES             

Es poden sol·licitar aquests serveis a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament dos dies abans de la seva realització
Telèfon: 936651150 · C/e: e-oac@castelldefels.org

L’HORA DEL CONTE: 
CONTES PER LA IGUALTAT



MILLORANT EL BARRI, MILLOREM LA CIUTAT: 
La construcció de la ciutat des d’una perspectiva igualitària. 

GALA DE PRESENTACIÓ 
DEL CONCURS DE CURTS 
“NODAIGUAL”

dilluns  14 de març

dissabte 12 de març

dissabte 19 de març  

Recepció i lliurament de 
documentació
Benvinguda i presentació, 
a càrrec de: Joan Sau,   
alcalde i Núria Milà, regidora de  
Polítiques d’Igualtat
Taula rodona a càrrec de: 
Joana Badell i Ros, Cap de 
Secció Planejament i  Urbanisme 

de l’Ajuntament de Castelldefels i 
Zaida Muxí, arquitecta i experta en 
urbanisme i gènere.
Pausa-cafè
Tallers participatius

Horari: de 9:30 a 14 hores
Lloc: Centre Socio Cultural de  
Vista Alegre. c/ Giralda, 6

dimecres 16 de març
ACTE CENTRAL 
Coeducació: la clau de la igualtat i la resposta al fracàs escolar.

Benvinguda i presentació, a 
càrrec de: Joan Sau, alcalde 
i Núria Milà, regidora de 
Polítiques d’Igualtat.
Diàleg-debat amb: Amparo 
Tomé, exprofessora de 
sociologia de la UAB i experta 
en coeducació i Xavier Bonal 
i Sarró, doctor i professor 
en sociologia de la UAB, 
especialista en política 
educativa.
Reconeixement a les alumnes 
Mercè i Anna López Bercero 
guanyadores del premi Reginó 
de recerca. 
Presentació i lliurament de 
premis del I concurs de curts 

d’igualtat i usos del temps 
NOdaIGUAL.
Esquetx teatral a càrrec del 
Grup de teatre Paranoia
Aperitiu

Horari: 19 a 21 hores 
Lloc: Centre Municipal Frederic 
Mompou (Centre d’Informació i   
Recursos per a Dones)

dimarts  15 de març

Presentació i projecció dels 
treballs presentats al I Concurs 
de curts d’igualtat i usos del temps 
“NOdaIGUAL”
Horari: 19 hores 
Lloc: Cinema Metropol 
AVÍS: L’accés al cinema serà amb  invitació 
que serà lliurada als i les concursants.

L’ESPORT FEMENÍ 

Animem els nostres equips!
Acte de suport a l’esport femení. 
Partit de bàsquet: FEMENI 
BASQUETFELS - BASQUET SAMA 
Categoria: Pre-mini fem.
Lloc: Poliesportiu Can Vinader 
Horari: 9:10 hores

 dimecres 16 de març

COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

dimarts 8 de març

Concentració davant de l’Ajuntament per commemorar el Dia 
Internacional de les Dones i llegir el manifest.

Horari: 9 hores
Lloc: Plaça de l’Església,1

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 13 hores

CINEMA: Pa negre 
Direcció: Agustí Villaronga
Guardonada amb 9 premis Goyas
V.O. catalana

En els anys durs de la postguerra 
a Catalunya, la pel·lícula mostra el 
coratge de les dones en una societat 
rural en el que elles participen 
tant en el món productiu com en el 
reproductiu amb un gran sentit de la 
realitat.
Lloc: Cinema Metropol 
Horari: 20 hores
AVÍS: L’accés al cinema serà lliure fins a 
completar l’aforament de la sala.

Sembrar coeducació per collir igualtat real

La història de la humanitat és la història d’un conjunt de lluites 
en diferents àmbits per la consecució d’uns drets. Aquestes 
lluites han unit generacions i generacions amb uns fils 
invisibles que han configurat un teixit de drets que la generació 
actual pot ara gaudir.

Un d’aquests fils té color violeta. És el color que ha simbolitzat la 
lluita de les dones per assolir la igualtat real en tots els camps; 
una lluita a la qual, en les darreres dècades, s’han incorporat 
molts homes i que ha assolit grans avenços en àmbits com ara 
el laboral, la participació social o la presència pública. Aquest 
catàleg d’avenços s’ha aconseguit per la voluntat decidida de 
molts homes i dones i ha tingut un vent favorable en el suport 
de les administracions, tant a nivell legislatiu com divulgatiu.

Les Jornades de les Dones de Castelldefels simbolitzen 
perfectament aquesta combinació de la voluntat ciutadana i 
el suport institucional. Aquestes Jornades tornen amb la seva 
cita puntual amb la ciutadania perquè encara queda camí 
per recórrer. En aquesta ocasió, ens trobarem per parlar de 
coeducació, un àmbit fonamental, perquè la sembra que fem 
avui en els nostres infants serà el  fruit que collirem en les 
persones adultes demà, i que ha de tenir el sabor de la igualtat 
real entre homes i dones.

Joan Sau
Alcalde de Castelldefels

Núria Milà
Regidora de 
Polítiques d’Igualtat


