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Una vegada més, entitats com l’Associació de Dones per la Igualtat de 
Montornès i l’Associació 14 d’abril. Recuperem memòria per recuperar 
drets col·laboraran activament en la commemoració. A més, el símbol de 
la dona estarà present als dorsals de la Mitja Marató Montornès-
Montmeló-Vilanova-La Roca. 
 
La Regidoria d’Igualtat, amb la col·laboració de les entitats locals, ha posat en 
marxa la programació d’activitats a l’entorn del Dia Internacional de les Dones.  
Aquest any el símbol de la dona estarà present als dorsals de les proves de la 
Mitja que se celebraran el cap de setmana del 8 i 9 de març. 
També hi ha taules informatives als mercats setmanals, els dies 28 de febrer i 1 
de març.  
El dia 7 se celebrarà una xerrada organitzada per l’Associació 14 d’abril. 
Recuperem memòria per recuperar drets sobre la presència i el paper de les 
dones a la República. Per al dia 8 s’han previst algunes de les activitats més 
lúdiques: una “Master Class” de Zumba i un sopar organitzat per l’Associació 
de Dones per la Igualtat de Montornès. La Regidoria d’Igualtat ha previst 
culminar la nit amb un espectacle obert al veïnat. 
Aquell dia, la fira del comerç també es guarnirà amb motius del dia de la dona. 
La programació es perllongarà fins al 22 de març, dia en què, amb la 
col·laboració del Departament de Cultura i l’Oficina del barri, es durà a terme un 
concert amb el trio femení Aramba a l’Espai Cultural Montbarri. 
També es preveu dur a terme un acte sobre com afecten les retallades a les 
dones, així com l’avantprojecte de llei de l’avortament. Precisament 
l’Ajuntament ha aprovat aquest mes de febrer una moció sol·licitant la retirada 
de l'avantprojecte de Llei de protecció dels drets del concebut i de la dona 
embarassada del Partit Popular. 
 
 
 
(Adjuntem el pdf de difusió amb el detall de la programació) 
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