


Lectura del manifest institucional del Dia 
internacional de les Dones 2021 per part 
de la regidora de Polítiques d’Igualtat, 
Anna M. Madrona.

Publicació d’un audiovisual en el perfil d’Instagram 
@emmdt_montornes de l’Escola Municipal de Música, 
Dansa i Aula de Teatre per commemorar 
el Dia Internacional de les Dones.

Presentació de la campanya 
del 8 de març de 2021.
Totes les dones, 
tots el drets, tots el dies. 

Poema Artístic 8 de març.

Dilluns 

Als jardins de l’Ajuntament

A Instagram

8M
12 h

19 h

8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.#MontornèsFeminista

http://@emmdt_montornes


Divendres 
de març 12

Sí, és així, encara que pugui semblar estrany, 
la regla mola si saps com va. La primera regla 
canviarà totalment la vida de les nenes. Aquest 
procés requereix d’una educació sexual adequada. 
Aprendrem perquè la regla és tant important. 
Coneixerem noms, funció i posició dels òrgans 
sexuals. Entendrem com funciona el cicle 
menstrual.

Recomanat per a totes les famílies.
Inscripcions al Centre Infantil Pintor.
Tel. 671 00 15 27 
pintormir@montornes.cat

Xerrada La regla mola si sabes 
cómo funciona. A càrrec d’Anna Salvia, 
psicòloga en educació i salut sexual.

Sessió telemàtica a través de Zoom

17.30 h

A la Biblioteca de Montornès
podeu trobar, durant aquest mes, 

una guia de lectura relacionada 
amb aquest tema. 

8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.#MontornèsFeminista

http://pintormir@montornes.cat


Diumenge  
de març 14

Espai Cultural Montbarri

18 h

A punt de fer-ne 45, la Rosa s’adona que 
ha viscut sempre per als altres i decideix 
prémer el botó nuclear, engegar-ho tot 
a passeig i prendre les regnes de la seva 
vida. Però abans, vol embarcar-se en un 
compromís molt especial: un matrimoni 
amb ella mateixa.

Pel·lícula d’Icíar Bollaín.

Organitza: Centre d’Estudis de Montornès.

Reserva d’entrades a: entrades.montornes.cat

Preu: gratuït

Cinefòrum.
La boda de Rosa.

8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.#MontornèsFeminista

http://entrades.montornes.cat


Dimecres  
de març 17

Can Saurina

13 h

Adreçada a professionals.

Trobada coordinada 
per l’escriptora Marina 
Martori.

Presentació de l’Acord 
per al Desenvolupament 
del Servei d’Atenció Integral 
per a les persones LGTBI 
a Montornès del Vallés.

Club de lectura amb perspectiva 
de gènere: S’anuncia un assassinat 
d’Agatha Crhistie.

Biblioteca de Montornès

18:45 h

8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.#MontornèsFeminista



Dijous  
de març

18

L’objectiu de la trobada és avaluar amb tècnics i 
ciutadania el II Pla d’Igualtat de gènere.

Taller participatiu.
Avaluació del Pla d’Igualtat de gènere 
per a la ciutadania.

11:30 h

18 h

Sessió tècnica.

Sessió telemàtica oberta 
a través de Zoom.

Inscripcions a igualtat@montornes.cat
o bé al telèfon 660 27 74 70.

A càrrec de la cooperativa 
Spora Consultoria social.

8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.#MontornèsFeminista

http://igualtat@montornes.cat


Activitats 
Coeducatives

Dimarts 9 
i Divendres 19 
de març

Teatre –Debat.
KDM X AKBÀ PTÓ? (Quedem per acabar. Petó)

Espai Cultural Montbarri

La Sandra, el Martí i el Víctor no s’atreveixen a expressar 
els seus sentiments en veu alta, tampoc acaben 
d’entendre què els passa. Dubten, es perden, criden, es 
fan petons, però no troben les paraules justes.

Una proposta per treballar les relacions afectives 
i la sexualitat entre el jovent des de la reflexió i el debat.

Producció: Fundació AC Granollers.

Adreçat a l’alumnat de 3r de l’ESO del municipi.

8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.#MontornèsFeminista

Organitza: Amb el suport de:




