
8 de març 
de 2012

DIA 
INTERNACIONAL 

DE LA DONA 
TREBALLADORA



Ajuntament de
Montornès del Vallès

Divendres 2 
Mercat municipal (Montornès Centre)
11 a 13 h Taula informativa de celebració del 8 de març
Es facilitarà folletons i materials diversos per part de tècnics i 
polítics de la Regidoria d’Igualtat. Venda de tiquets pel sopar del 9 
de març.
   
Dimecres 7
Mercat municipal (Montornès Nord)
11 a 13 h Taula informativa de celebració del 8 de març
Es facilitarà folletons i materials diversos per part de tècnics i 
polítics de la Regidoria d’Igualtat   
Casal de Cultura
19 h I Concurs de pintura i fotografia Dia de la dona treballadora
Lliurament de premis i exposició de les obres fins el 31 de març de 
15.30 a 20.30 h
          Dijous 8 
Sala de Plens de l’Ajuntament
19 h “Dones al món laboral”
Presentació d’experiències de quatre dones 
del muncipi al món laboral que tenen diferents 
procedències culturals. 
Modera: Silvia Guerrero, tècnica de polítiques 
d’igualtat.
Lectura del manifest a càrrec d’un representant polític                        

Divendres 9  
Sala d’Actes de la Biblioteca
18 h Tertúlia de contes de dones
A càrrec de l’escriptora Mª Paz Legua. Sessió de lectura de varis 
contes de dones adreçat a adults.
Stoping   
19.30 h   Presentació i debat  amb l’audiovisual “El sexe dels 
anuncis”           
A càrrec de l’Espai Jove i Aula TIC del Centre Juvenil Satèl·lit. 
(adreçat a joves a partir de 15 anys)
Esquetxos de teatre. A càrrec dels alumnes de l’Aula de Teatre 
Municipal   
Per acabar, Música, música i més música 
Teatre municipal
21.30 h   Sopar adreçat a dones inclou monòleg còmic i música 
Venda de tiquets 29 de febrer i 1 de març de 10 a 12 h a    
l’Ajuntament i, de 18 a 20 h al Casal de Cultura i al Centre Juvenil 
Satèl·lit.
Preu de tiquet 12 €.

Taula informativa i dinàmica: Què és ser dona?
Dilluns 5 de març a l’IES Vinyes Velles (a l’hora del pati)
Dimecres 7 de març a l’IES Marta Mata (a l’hora del pati)
A càrrec del servei PIDCES del Departament de Joventut

Un cop de mà. Publicació especial d’aquest full d’aclariments lingüístics elaborat 
pel CNL del Vallès Oriental,  dedicat exclusivament als usos no sexistes del 
llenguatge amb motiu del Dia de la Dona Treballadora. 
Punts de difusió a equipaments municipals. 


