
 ACTIVITATS ESPAI  
 MONTSERRAT ROIG 
Totes les activitats tenen places  
limitades i cal inscripció prèvia a  
www.castelldefels.org/activitatsigualtat

Taller: Biodansa
A càrrec de Francisca Plaza, infermera i 
facilitadora de biodansa. La biodansa és un 
sistema vivencial de desenvolupament que, a 
través de la música, el moviment i el grup, ens 
permet divertir-nos compartint, i al mateix 
temps eliminem ansietat i enfortim la nostra 
energia i vitalitat.

Dia: 4 de març
Hora: de 16 a 18 h
Lloc: Espai Montserrat Roig – Centre Cívic 
Canyars

Taller: Procediments per a superar 
situacions de violència de gènere 

A càrrec d’Ana Sánchez i Marta Argudo, 
psicòloga i advocada del SIAD de 
Castelldefels.

Dia: 27 de març
Hora: de 17 a 18 h 
Lloc: Espai Montserrat Roig 

Taller d’escriptura: Autoficció. “Vida 
quotidiana i escriptura”

A càrrec de Mònica Liliana Cano. Ens proposa 
una indagació de la lliure expressió de la 
nostra subjectivitat.

Dies: 14, 21 i 28 de març; i 4, 11 i 25 d’abril
Hora: de 18 a 20 h 
Lloc: Espai Montserrat Roig 
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Espai Montserrat Roig – Àrea  
de Polítiques d’Igualtat

C. de l’Església,117

Telèfons: 667 871 709 /  
93 665 11 50 ext. 504

igualtat@castelldefels.org



 Dissabte 2 de març 

Jornada Tech Girls Castelldefels 
Per a noies i nois de 6 a 16 anys

Jornada gratuïta organitzada per l’Escola 
de Tecnologies Creatives FUTURA de 
Castelldefels per a despertar l’interès de les 
nenes i els nens cap a la tecnologia i el seu 
funcionament, perquè es converteixin en 
dissenyadores i creadores de tecnologia.  
Es faran diferents tallers de robòtica  
i electrònica, així com tallers de disseny  
i fabricació digital.

Horari: de 10 h a 13 h
Lloc: FUTURA Escola de Tecnologies Creatives - 
Avinguda Diagonal, 13 - Castelldefels
Inscripció: hola@futuraescola.com (Places 
limitades)
Preu: Activitat gratuïta

 Del 5 de març al 15 de març  

Exposició: “Quina Feinada!” La (in)
visibilitat del treball femení als mitjans 
de comunicació

Les activitats laborals de les dones, 
remunerades o no, tenen molt poca 
visibilitat en els continguts dels mitjans de 
comunicació, que tendeixen a invisibilitzar-
les o a difondre idees preconcebudes, 
sense consonància amb la importància 
social i econòmica del treball femení. 
Davant d’aquesta situació, l’Observatori de 
les dones en els mitjans de comunicació 
ha desenvolupat un projecte per posar 
en evidència aquesta discordança i per 
contribuir, alhora, a donar valor i fer visibles 
les experiències diverses de les dones en 
relació al treball. 

Lloc: Passadís de l’Ajuntament
Cedida per: L’observatori de les dones en  
els mitjans de comunicació 

 Del 4 al 10 de març 

Castelldefels s’il·lumina per la Igualtat
La façana de l’ajuntament romandrà 
il·luminada durant la  de setmana per 
reivindicar la igualtat de gènere.

 Dimarts 5 de març 

Sessió de Projecció de la IX Edició del 
Concurs de Curts Nodaigual

Projecció dels treballs presentats en el IX 
Concurs de curts d’igualtat i usos del temps 
“NodaIgual”, per atorgar la menció especial 
per votació popular al millor curtmetratge. 

Dirigida a l’alumnat de secundària i públic  
en general, fins a completar l’aforament de  
la sala.  
Horari:  13.30 h 
Lloc:  Teatre Plaza

 Dimecres 6 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.

Horari: de 10.30 a 13 h
Lloc: Rambla de Blas Infante, 15 (Can Vinader)
Organitza:  Grup de Dones de Castelldefels

Teatre Taller: “Dona Igual” a càrrec de 
Teatracció.

L’obra posa l’accent en la sensibilització sobre 
el tema de la igualtat d’oportunitats en la 
perspectiva de gènere, enfocada a la inserció 
professional dels joves. Al final de  
la representació s’obre un debat.

Horari: 11 h
Lloc: Sala Margarida Xirgu-Biblioteca RFJ

Acte Central de les Jornades: Què volem 
les dones?

Recentment s’han commemorat els 40 anys 
de feminismes al Baix Llobregat, una comarca 
on el moviment feminista té una important i 
llarga trajectòria. El passat mes d’octubre, 16 
anys després de la celebració del 1r Congrés 
de les Dones del Baix Llobregat,   es va 
celebrar a Castelldefels  el 5è Congrés de les 
Dones del Baix Llobregat. L’objectiu principal 
del Congrés i de les activitats prèvies  de les 
subseus,   va ser donar a conèixer la situació 
actual de les dones, on som i on volem arribar. 

En aquest acte es presentaran les principals  
conclusions del Congrés, que assenyalen 
les línies estratègiques que les dones del 
Baix volem per a les  polítiques públiques 
d’igualtat a la comarca. 

La presentació anirà a càrrec d’algunes de les 
dones de Castelldefels que van assistir com a 
delegades al Congrés 

Tancarà l’acte  l’Associació “Artdefels, dones 
d’avui i de sempre per l’art, la cultura i el 
feminisme”, amb l’actuació  “100 x 100 
feminista”.

Horari:  18.30 h
Lloc:  Sala Margarida Xirgu- Biblioteca RFJ

Servei d’infància
Servei d’interpretació de llengua de signes: cal 
demanar-lo amb una antelació mínima de 48 
hores a serveis.socials@castelldefels.org

 Divendres 8 de març 

Commemoració del Dia Internacional de 
les Dones

Concentració davant de l’Ajuntament per 
commemorar el Dia Internacional de les 
Dones i Lectura del Manifest a càrrec de:  
Milena Orlandini i Juanjo Capdevila.

Actuació Musical a càrrec de l’alumnat  
de l’institut Les Marines.  
Horari: 12 h 
Lloc: Plaça de l’Església

Teatre: Memòria de les oblidades a 
Castelldefels

Descripció: Basada en les dades reals sobre 
la vida de quatre dones empresonades pel 
règim franquista al convent de les Oblates de 
Tarragona, habilitat com a presó l’any 1938. 
L’actriu Rosa Andreu, acompanyada a l’acordió 
per Ferran Barrios, es posa en la pell de les 
quatre dones empresonades i de l’única dona 
afusellada, i que encara romanen a la fossa 
comuna de la ciutat.

Hora: 21 h
Preu: 8 €
Lloc: Sala Margarida Xirgu - Biblioteca RFJ
Durada espectacle: 65 minuts
Interpretació: Rosa Andreu i Ferran Barrios
Direcció: Joan Pascual
Idioma: Català

 Diumenge 10 de març 

Activitats organitzades per les entitats 
de Castelldefels 

Vine a conèixer els tallers que organitzen 
diverses entitats del nostre municipi i 
participa-hi. 
- Tallers de l’av vista alegre: ganxet, dibuix de 
mandales i agulles de pit fetes amb feltre.
- Asociación de afectados de stress, ansiedad 
y fibromialgia de castelldefels: informació de 
les activitats que ofereixen i taller de txikung 
per a dones.
- Grup de dones de castelldefels: informació 
de les activitats que ofereixen.
- Club de bàsquet castelldefels: informació  
de les activitats de l’entitat i two-ball.  
- Acción alegra:  informació de les activitats  
de  l’entitat.
- Castelldefels hockey club: informació de 
 les activitats de  l’entitat.    

- Club de futbol sala femení de castelldefels: 
informació de les activitats de  l’entitat.
- Espai feminista de castelldefels: informació 
de les activitats de  l’entitat. 

Horari:  d’11 a 14 h
Lloc: Plaça de l’Església  

Espectacle a càrrec de l’Escola de Dansa 
de Castelldefels

Pilar de Dones, 
a càrrec dels Castellers de Castelldefels 
(Agrupació de Cultura Popular)

LECTURA DEL MANIFEST
Horari: a partir de les 12 h.
Lloc: Plaça de l’Església

 Dilluns 11 de març 

Sessió de Cinefòrum amb la projecció  
del documental: 
“Quina Feinada: reflexions col·lectives  
del treball femení”

Documental fruit del projecte participatiu 
Quina feinada! impulsat per l’Observatori de 
les dones en els mitjans de comunicació a 
partir de 2017, realitzat al llarg de dos anys 
amb grups de dones de diversos municipis, 
com Castelldefels. Acabada la projecció, hi 
haurà un debat a l’entorn del documental.

Horari:  19 hores 
Lloc:  Espai Montserrat Roig – Carrer Església, 
117, bxs. 
Cedida per: l’Observatori de les dones en els 
mitjans de comunicació 

 Dimarts 12 de març 

Sessió de Cinema amb la projecció  
de la pel·lícula: Pago Justo
País: Gran Bretanya
Duració: 113 min.
Direcció: Nigel Cole

Premis:
2010: 4 Nominacions Premis BAFTA, incloent 
millor film britànic i actriu sec.
2010: Satellite Awards: Nominada a millor 
comèdia i actriu (Sally Hawkins)
2010: British Independent Film Awards (BIFA): 
4 nominacions, incl. Millor guió
Sinopsi: Pago justo ret un sentit 
reconeixement a la lluita sindical liderada 
per un col·lectiu de treballadores que va 
capgirar un dogma del mercat de treball. 
Fins a aquell moment, les dones no podien  
ser reconegudes com a especialistes, i 
en conseqüència no podien accedir a una 
situació salarial equiparable a les dels seus 
companys.

Horari:  20.30 h
Lloc:  Cinemes Metropol 
Avís: L’accés al cinema serà lliure fins  
a completar-ne l’aforament.

 Dimecres 13 de març 

L’hora del conte: “Contes tu”
Una selecció de contes que tracten de manera 
molt subtil diferents situacions de violència 
de gènere.

Organitza: Mosaicsllibres
Lloc: Espai Montserrat Roig – Centre Cívic 
Canyars
Hora: 17.30 h

 Dissabte 23 de març 

Gala de Presentació del IX Concurs de 
Curts Nodaigual i lliurament de premis 

- Presentació i nominacions dels curts 
en les categories de millor direcció, millor 
documental, millor idea original, millor 
interpretació femenina, millor interpretació 
masculina, millor guió, millor muntatge...

- Lliurament de premis dels curts.

Horari: 17:30 h
Lloc: Espai per confirmar


