
25 anys de Jornades de les Dones

El segle XX va ser el segle de les dones i de la seva lluita per conquerir
la igualtat amb els homes. No hem d’oblidar que durant bona part del
segle  passat la dona va patir una subordinació respecte a l’home
emparada per la legislació. Va ser al 1918, amb la creació de les
primeres associacions de dones, quan comença a Espanya aquesta
cursa d’obstacles cap a la igualtat, amb la lluita pel dret a vot com
a primera gran reivindicació. La II República portaria aquest dret i
altres canvis en el codi civil que suposaven un avenç des de la
perspectiva de la igualtat, però la dictadura, com va passar amb tants
altres drets i llibertats, ensorraria aquests avenços.

La restauració de les llibertats democràtiques i la Constitució de 1978
van consagrar legalment la igualtat entre homes i dones i la no
discriminació, tot i que la tossuda realitat havia avançat algunes
pràctiques igualitàries, com la massiva incorporació a l’educació
durant els anys seixanta. Però encara calia continuar treballant per
conquerir parcel·les d’igualtat.

És per això que, al 1985 es comencen a celebrar les Jornades de les
Dones de Castelldefels. Per tant, commemorem ara 25 anys d’aquest
esdeveniment.

El camí per la igualtat entre homes i dones s’ha prolongat durant gai-
rebé un segle i en aquest temps han estat moltes les conquestes. La
última gran fita ha estat la llei d’Igualtat, que desenvolupa el dret
constitucional i que protagonitzarà el tema central de les Jornades
d’aquest any. Però encara cal continuar avançant perquè aquesta
igualtat legal sigui efectiva en tots els àmbits de la realitat, àmbits
que, com la conciliació de la vida privada i laboral de les persones,
també seran abordats en aquestes jornades. És per això que cal que
continuem celebrant actes que, sense perdre de vista la vessant lúdica,
ens acostin cada vegada més a una societat plenament igualitària.

Antonio Padilla

Alcalde

Núria Milà

Regidora de
Polítiques d’Igualtat

de les dones
XXV jornades

Del vot a la igualtat efectiva...?
del 2 al 17 de març de 2009 Castelldefels
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Llei d’igualtat



Dimarts 3 de març, al CM Frederic Mompou

MATÍ: 10.30 hores

JOVES, IGUALTAT I DONES EN XARXA
Presentació a càrrec de Núria Milà, regidora de Polítiques d’Igualtat

· Conferència: Nois i noies aprenent a relacionar-se en igualtat, a càrrec de Gemma
Lienas, escriptora i presidenta de l’Associació de Dones en Xarxa.

· Programa Dones en Xarxa, Dones Ciutadanes: Lliurament de diplomes.

TARDA: 15 hores

La conciliació familiar i la creació d’empreses, a càrrec de Surt

Aquesta conferència forma part de les Jornades dones i empresa i tractarà sobre mesures
de conciliació, coresponsabilitat i gestió del temps.

Organització: Promoció Econòmica

Dimecres 4 de març

MATÍ: 10.30 a 12.30, al Grup de Dones de Castelldefels

Tallers al carrer
Exposició i demostració dels tallers de labor de retalls (“patchwork”), disseny i moda,
restauració de mobles i tapissos, brodat de Lagartera, mantellines  boixets etc. que es
fan en el Grup de Dones de Castelldefels.

Lloc: Rambla Blas Infante, 15

TARDA: 20 hores, al cinema Metropol

Entrada gratuïta

Las chicas de la lencería
· Gènere: Comèdia
· País: Suïssa
· Duració: 90 minuts

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

Dijous 5 de març

Horari: 10 hores, al CM Frederic Mompou

Xerrada informativa de l’associació sociocultural IBN BATUTA:
Presentació de l’associació a càrrec de Mercè Amor, coordinadora de l’Espai Dona.

Adreçada a la ciutadania en general i a les dones que participen en els tallers setmanals
d’acollida, llengua i participació del Centre d’Informació i Recursos per a Dones.

Horari: 12 hores, a l’IES Mediterrània

Cinefòrum “Las mujeres de verdad
tienen curvas”,  adreçat a l’alumnat de 1er. de Batxillerat

Diumenge 8 de març, a les 12 hores, al Camp Esportiu  Via Fèrria

L’ESPORT FEMENÍ: Animem els nostres equips!
Partit d’hoquei: Olímpia Hockey Club (Secció Femenina)

Acte de suport a l’esport femení i lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones.

ACTE CENTRAL a les 18.30 hores

Benvinguda i presentació, a càrrec de:

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

Inauguració de l’exposició de cartells dels 25 anys de Jornades de les Dones

a Castelldefels (fins al 17 de març)

Conferència: La Llei per la Igualtat de dones i homes, a càrrec de Lídia Santos
i Arnau, diputada al Parlament de Catalunya, Dra. en Dret i professora Titular de
Dret Internacional Privat de la UAB.

Projecció del documental “Memòria dels 25 anys d’actuacions en polítiques

de gènere a Castelldefels”

Esquetx teatral: Passat, present i futur, a càrrec del Grup de Teatre Paranoia

Pica-Pica

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 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 28 de febrer.

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

· Estrena a Espanya: 2008
· Direcció: Bettina Oberli

Dimarts 10 de març, a les 18 hores, a la Biblioteca Municipal

L’hora del conte. Contes interactius per la igualtat:

“Una catàstrofe afortunada”, d’Adela Turín.

Dimecres 11 de març, a les  19 hores, a la sala Margarida Xirgu

Entrada gratuïta

· Obra de teatre: Buscando a HILARY, de BLANCA MARSILLACH
El guió, escrit per Elise Varela, és una història sobre una dona
que afronta els  conflictes i lluita per canviar.

· Homenatge a dones de Castelldefels pel 25è aniversari
de les Jornades.

· Aperitiu

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

Dijous 12 de març, a les 20 hores, al Cinema Metropol

Entrada gratuïta

Un novio para Yasmina

· Gènere: Comèdia
· País i any: Espanya, Marroc - 2008
· Direcció: Irene Cardona

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

Divendres 13 de març, a les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal

Presentació del llibre i DVD “Deu dones no volen ser dones ideals:
la situació de les dones al Baix Llobregat durant el franquisme!”,
de Maribel Barba i Graziella Vernetti.

A càrrec de Maribel Barba  /  Organització: Àrea de Cultura

Dimarts 17 de març, a les 17.15h, al CEIP Lluís Vives

Taller per la igualtat en imatges: coeducar és educar
Dins del Pla de Formació per a mares i pares

Servei d’acollida d’infants de 3 a 12 anys amb inscripció prèvia;

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


