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La necessitat de continuar avançant en l'equiparació entre gèneres, 
especialment en temps de crisi, motiva bona part de les activitats 
programades per la regidoria de Polítiques d'Igualtat a l'entorn de la 
commemoració, el 8 de març, del Dia Internacional de les Dones.  

Aquest dimarts, 5 de març, s’inaugurarà al Centre Juvenil Satèl·lit l’exposició 
fotogràfica “Maquiles, l’esclavitud laboral del segle XXI”. L’acte tindrà lloc a les 19 
h i inclourà la projecció del curt “Talla 38” que forma part de la Campanya Roba Neta 
de l’ONG SETEM. L’exposició es podrà visitar fins al 19 de març al CJ Satèl·lit i del 21 
de març al 4 d’abril al Casal de Cultura. 

El dia 6, a les 19 h el Casal de Cultura acollirà el lliurament de premis del II 
Concurs de Fotografia i Pintura convocat per la regidoria de Polítiques d’igualtat i 
s’inaugurarà una exposició amb tots els treballs presentats. La mostra es podrà visitar 
a partir del 21 al CJ Satèl·it. El mateix 6 de març, a les 17.30 h la Biblioteca la 
Biblioteca acollirà un Xup-Xup de contes per la Igualtat 

Durant aquesta setmana la regidoria de Polítiques d’Igualtat ubicarà una taula 
informativa als mercats ambulants (dimecres a Montornès Nord i divendres a 
Montornès Centre) 

Entre les activitats previstes hi haurà una trobada literària el 7 de març, a les 19 h a 
la Biblioteca amb l’escriptora de literatura eròtica Marina Martori. 

Un dels actes destacats, és la celebració el 8 de març de la xerrada “La crisi des de 
la perspectiva de gènere” a càrrec de l’economista Arcadi Oliveres, i d’una 
sindicalista que aportarà la seva visió de la reforma laboral i de la igualtat de gènere en 
el treball. L’acte tindrà lloc a les 19 h al Teatre Municipal 

I el dissabte 9, a partir de les 22.30 h al Teatre Municipal s’hi podrà veure 
l’espectacle “Spa emocions”. 

El programa a l’entorn del Dia Internacional de les Dones es perllongarà durant tot el 
mes de març amb propostes adreçades a la població en general, a les famílies i als 
joves. 

Així, el 15 de març, es durà a terme al Centre Infantil la Peixera l’activitat “què significa 
el 8 de març?” per explicar a les dones immigrades el sentit de la commemoració del 
Dia Internacional de les Dones i dinàmiques per als alumnes dels Instituts. 

També s’ha previst una jornada adreçada a professionals sobre la prevenció de la 
violència de gènere entre els joves que tindrà lloc el 16 de març al Centre Juvenil 
Satèl·lit. 

Finalment, aquest mes la Tertúlia del Club de lectura fàcil en català girarà a l’entorn de 
la novel·la “Trampa de foc” de Núria Martí. 

(Us adjuntem el programa íntegre de les activitats previstes) 

N
O

T
A

 D
E

 P
R

E
M

S
A

 


