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El #8MJoFaigVagaMontornes 
 

La commemoració d'enguany ve marcada per la convocatòria de 
la vaga feminista del 8 de març. A Montornès es proposen dues 
concentracions: una és a les 11.30 h al davant de l’Ajuntament i 
l’altra a les 18 h a la plaça de la República, davant de Can 
Saurina. 

Aquests dies s’ha fet públic el programa d’activitats que es desenvoluparan en 
el municipi per commemorar el Dia Internacional de les Dones. 

Enguany, no es farà l’acte institucional. El darrer Ple municipal ha aprovat una 
moció per secundar la vaga feminista del 8 març i la regidoria de Polítiques 
d’Igualtat fa una crida al veïnat per sumar-s'hi i així denunciar la desigualtat i la 
violència cap a les dones. 

A Montornès es proposen dues concentracions; una és a les 11.30 h al davant 
de l’Ajuntament i l’altra a les 18 h a la plaça de la República, davant de Can 
Saurina. 

També es convida a les persones que no es puguin sumar a les aturades a 
penjar un davantal al balcó com a mostra de suport a la vaga. 

A més, la regidoria de Polítiques d’Igualtat ha engegat la campanya 
#8MJoFaigVagaMontornes a través de la qual es convida la ciutadania a gravar 
un vídeo i compartir-lo a les xarxes socials amb aquesta etiqueta. 

Activitats programades fins al mes d'abril 

Per commemorar el Dia Internacional de les Dones, Montornès acull un 
programa d'activitats que es desenvoluparà durant aquest mes, entre les quals 
hi ha la quarta edició del concert Veus en femení, que enguany comptarà amb 
l'actuació de La Mare i Cristina Indira. També se celebrarà la Festa per la 
Igualtat, un cinefòrum amb la pel·lícula Figures ocultes, la xerrada “La història 
invisible de les dones viatgeres” i la taula rodona “La dona en el món del 
còmic”, entre altres. 
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