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CANV IEM LA MIRADA



Les escoles i instituts de Montornès 
participaran en un joc de pistes que finalitzarà 
a la plaça de Joan Miró, on es presentaran 
i s’entregaran a l’alumnat les ulleres lila del 
projecte “Canviem la mirada”.

Projecte que pertany a

Presentació del projecte 
Canviem la mirada.
Gimcana amb la comunitat educativa. 

A la plaça de Joan Miró

11 h

Al Centre Infantil Pintor Mir

17.30 h

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

Taller sobre la construcció de models alternatius 
de masculinitat per fer visibles les formes possibles 
de ser home trencant amb el model masclista i 
que són més sanes i justes per a totes i tots.

A càrrec de l’entitat El taller, masculinitats diverses 
i perspectiva de gènere.

Activitat adreçada a homes.

Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir, 
 671 00 15 27   pintormir@montornes.cat

Servei d’acollida d’infants. Cal fer inscripció 
prèvia a   igualtat@montornes.cat

Xerrada - Taller  
Canviem la mirada, 
com educar en igualtat.

Divendres 
de març 4



Diumenge 
de març 6

Amb motiu de la commemoració del Dia 
Internacional de les Dones, s’organitza una 
activitat que permetrà conèixer el paper que 
va tenir el món femení a l’antiga Roma.

A les 11 h, visita guiada a l’assentament romà.

A partir de les 12 h, xerrada especialitzada, 
lectura dramatitzada de textos i degustació 
final d’una elaboració culinària d’època 
romana.

Places limitades. Cal fer inscripció prèvia a 
 gestiopatrimoni@montornes.cat o 
 museu@montmelo.cat 

Ser dona a Roma.

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

D’11 
a 14 h
A Mons Observans



Lectura del manifest institucional del 
Dia internacional de les Dones 2022 
per part de la regidora de Polítiques 
d’Igualtat, Ana Madrona.

L’acte compta amb la participació de 
l’Escola Municipal de Música, Dansa i 
Aula de Teatre.

Lectura del  
Manifest Institucional.

Als jardins de l’Ajuntament

12 h

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

Dimarts 
de març 8
Actes centrals



18 h

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

17.30 h

Dimarts 
de març

19  h
19.30 h

Mostra del mural feminista 
de l’Sputnik i del projecte 
artístic Juntes.
Presentació de dues iniciatives comunitàries. 
D’una banda, un mural fet per l’espai 
feminista del Kosmos i l’artista local Andrea 
de las Heras i, d’altra, la proposta comunitària 
i intergeneracional per fomentar la sororitat 
entre les dones.

Presentació de la 
Dimensió Violeta. 
Presentació del projecte “Dimensió Violeta” 
que promou un espai segur, adreçat al 
jovent, des d’una mirada feminista per tractar 
inquietuds i temes sobre el gènere, la diversitat 
sexual, les relacions afectives i la sexualitat.

Lectura del manifest feminista.
Concert amb el grup 
The Crab Apples.

8
Al Centre Juvenil Sputnik

#MontornèsFeminista



Dimecres  
de març 9

A la Biblioteca 
de Montornès

19 h

Taller vivencial basat en el llibre Mujeres que 
corren con los lobos de Clarissa Pinkola, a 
càrrec de Marian Cortina.

Grup de dones per compartir moments 
únics i per connectar amb les seves 
fortaleses i identificar el seu poder personal.

Inscripció prèvia a entrades.montornes.cat

Taller. Mujeres que corren 
con los lobos.

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

http://entrades.montornes.cat


Al Teatre Margarida Xirgu

20 h

Un espectacle de música i poesia que reivindica 
l’autoria musical de les dones en una simbiosi amb 
l’art i la poesia. 

Reserva i venda d’entrades a entrades.montornes.cat

Concert. Elena Gadel i Marta Robles 
canten Les Dones de la meva vida.

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

Dissabte  
de març 12

Al Teatre Margarida Xirgu

19.45 h

A càrrec del Moviment de l’Esplai del Vallès (MEV) 

Activitat adreçada a infants de 3 a 12 anys que 
coincidirà amb la durada del concert.

Taller infantil.  
Les dones de la meva vida.

Les persones interessades en l’activitat per 
als més petits, ho hauran d’indicar en el procés de 
compra de les entrades, especificant l’edat de l’infant,  
o bé a través de    igualtat@montornes.cat 

http://entrades.montornes.cat


Dimecres  
de març 16

Tertúlia literària Mujeres que corren con 
los lobos de Clarissa Pinkola, a càrrec de 
Marina Martori.

Posada en comú de la lectura individual 
per enriquir el grup amb nous matisos.

Inscripció prèvia a entrades.montornes.cat

Fem tertúlia, amb  
perspectiva de gènere. 

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

A la Biblioteca de Montornès

18 h

http://entrades.montornes.cat


L’objectiu de la trobada és treballar amb la 
ciutadania el III Pla d’Igualtat de Gènere i de 
Diversitat afectiva i sexual. L’objectiu és poder 
reflexionar i fer propostes per construir un 
municipi feminista, obert i lliure.

Cal inscripció prèvia a 
  igualtat@montornes.cat   
o bé   660 27 74 70.

L’activitat disposa 
d’un servei d’acollida  
d’infants.

Taller participatiu per a 
l’elaboració del Pla d’Igualtat 
amb la Ciutadania.

A Can Saurina

18 h

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

Dijous 
de març24



Activitat esportiva amb l’objectiu de 
fomentar l’esport femení i el compromís 
de dones i homes amb la igualtat de 
gènere. Un grup de persones del municipi 
participaran a la cursa dels 6 km.

Organitza:  
Club d’Atletisme de Montornès

Sumem 6 km en  
La lluita per la igualtat. 

A Zona Esportiva 
Municipal Les Vernedes

9.30 h

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

Diumenge 
de març 27



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

Organitza: Amb el suport de:

Altres iniciatives reivindicatives
Durant les setmanes prèvies a la commemoració del  
Dia Internacional de les Dones, es duran a terme iniciatives 
promogudes per diversos grups ciutadans.

Dona’m igualtat 

Grup feminista que sorgeix de l’escola de fotografia del 
Casal de Cultura de Montornès.

Cada 8M fan un projecte per visibilitzar i reivindicar el 
moviment feminista a Instagram. Aquest any ho fan sobre 
els àmbits de la igualtat i la sororitat amb un seguit de 
fotografies que mostren aspectes de la vida de les dones. 

+informació    @donam_igualtat

Juntes teixim el missatge

L’entitat Més que mares convida les dones de Montornès 
a alçar les agulles de cosir per reivindicar el Dia 
Internacional de les Dones. 

Es tracta d’un espai de col·laboració, reflexió i intercanvi 
d’experiències i habilitats entre dones mitjançant la 
creació d’una peça tèxtil col·lectiva. 

Iniciativa comunitària e intergeneracional per fomentar la 
sororitat entre les dones.

+informació    @mesquemares

Sororitat i igualtat. Fotofeministes. 

Exposició fotogràfica
Del 9 de març al 9 d’abril • De 16 a 20.30 h
Sala d’exposicions Riu Mogent, Casal de Cultura

Mostra de les fotografies de les persones participants als 
tallers de fotografia i edició del Casal de Cultura. La proposta 
pretén fer visibles les diverses facetes de la dona d’avui.

https://www.instagram.com/donam_igualtat/
https://www.instagram.com/mesquemares/

