ADRECES
Biblioteca el Molí
Plaça de l’U d’Octubre
de 2017, 2
Col·legi Virolai
Carrer Antic Camí de Santa
Creu d’Olorda, 106
CFA Rafael Farré
Carrer Ferran Agulló, 5
Escola l’Alzina
Carrer Puigcerdà, 56
Escola Castell Ciuró
C. de Ntra. Sra. de Lourdes, 36
Escola Josep M. Madorell
Carrer Menéndez Pelayo, 17
Institut Bernat el Ferrer
C. de Ntra. Sra. de Lourdes, 34

Hi col·laboren:

Servei d’Informació
i Atenció a les Dones de
Molins de Rei
Servei gratuït d’informació,
assessorament jurídic i
acompanyament psicològic per
a dones i els seus fills i filles
Ca n’Ametller, c. de Jacint
Verdaguer, 95 bis
Horari: de dilluns a divendres,
de 8.00 a 15.00 h
Telèfon: 93 680 37 31
www.molinsderei.cat/igualtat
Premi Dona Jove,
Ciència i Tecnologia
Premi de reconeixement a
una obra o treball de recerca
que suposi una innovació en el
món de la ciència i la tecnologia,
presentat o publicat per una
dona jove
Més informació:
https://www.molinsderei.cat/
premidonajoveciencia/

DIA
INTERNACIONAL
DE LES DONES
8 DE MARÇ DE 2021
MOLINS DE REI
El lema de Nacions Unides per a aquest 8 de març és
“Per un futur igualitari al món de la covid-19”. Aquesta
pandèmia ha posat en relleu com les crisis, una vegada més,
afecten de diferent manera dones i homes no solament
des de l’àmbit de la salut, sinó també en l’àmbit econòmic
i social (més atur, més precarietat, menys conciliació...),
mentre ha visualitzat la contribució fonamental de les dones
en sectors precaris, però essencials com són el de cures o el
de les neteges, i les càrregues de feina desproporcionades
que suporten.
És necessari reivindicar la política com l’eina vital per
transformar la realitat i assolir una societat de ciutadanes
i ciutadans lliures, que neixin i creixin en igualtat
d’oportunitats, en plena fraternitat i respecte.
Aquest 8 de març no podrem sortir als carrers per
reivindicar tot el que queda per fer, però cal fer-ho pels
mitjans possibles (xarxes socials, generant pensaments en
els nostres entorns propers...) i, més que mai, les entitats
feministes i socials i les institucions públiques han de
defensar els drets de les dones i nenes, la llibertat i la
igualtat.

Aprofitem aquest programa com a eina de reivindicació,
un recull d’activitats organitzades per la Regidoria de
Feminismes i per entitats de la vila amb l’objectiu de
sensibilitzar, educar i visibilitzar les discriminacions que
patim les dones només pel fet de ser dones.
Perquè una societat que tolera la violència masclista no és
democràtica. Perquè tota la ciutadania perd si més de la
meitat de la població pateix discriminació. Perquè sense
dones no hi ha democràcia. Perquè cap persona pot ser
tractada com a mercaderia.
Per tot això, és l’hora que la igualtat sigui una realitat.

Xavi Paz
Alcalde

Jessica Revestido
Regidora de Feminismes i LGTBI

PROGRAMACIÓ
DELS MESOS DE
MARÇ I ABRIL
DEL 2021
5 DE MARÇ, divendres

18 h - Webinar “Coeducació, relacions afectives, diversitat
sexual i pedagogies feministes”, amb Itsasne Gaubeca, de
l’associació Gogara, formadora d’educació sexual i agent
de prevenció de les violències masclistes.
Inscripcions: Inscripcions Webinar
Organitza: AFA la Sínia

7 DE MARÇ, diumenge

12 h - Lectura del manifest institucional
Amb participació de Laia Garcia, cantant i actriu i Jordi Borrull,
pianista.
Lloc: pati de Ca n’Ametller.
Inscripcions: Places limitades. Inscripcions al correu electrònic
siad@molinsderei.cat

A partir del 8 DE MARÇ

Reproducció Mural Feminista de la Concepción La unió fa la
força, a càrrec de Oriol Márquez Cateura - URI KTHR.
Lloc: Al Centre Comunitari Pont de la Cadena.
* En cas de no poder fer-se presencialment, l’activitat es durà a terme
en format virtual pel Canal de Youtube de la Biblioteca el Molí.

9 DE MARÇ, dimarts

12.30 h - Entrevista, en el programa que l’Associació Prevenció
i Informació Cáncer Molins (PICAM) té a Ràdio Molins de Rei,
a la Sra. Susana Vilagrasa, presidenta de l’Associació Talent Femení,
que presentarà el projecte Terra, vine i dona, dirigit a dones
víctimes de violència masclista i orientat al seu empoderament i a
la incorporació a la vida laboral.
Organitza: Prevenció i Informació Càncer Molins

10 DE MARÇ, dimecres

Taller “Desigualtat a la feina”, adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO del
Col·legi Virolai.
Lloc: Col·legi Virolai
*17.30 h - Vet aquí una vegada... Contes violetes. A partir de 3 anys.
Lloc: Biblioteca el Molí. Sala d’actes.
Inscripcions: Places limitades. Inscripcions a partir del 22 de febrer.
La inscripció només serà vàlida un cop hagi estat confirmada per la
Biblioteca el Molí.
Organitza: Biblioteca el Molí
18.30 h - Xerrada telemàtica amb Fina Campàs. “La realitat
trans: uns drets que cal reconèixer”. Per participar en aquesta
xerrada, connecteu-vos al Canal de youtube d’ERC Molins:
https://youtube.com/channel UCoAOVBhJ7y6yyU3jSURGRFw.
Organitza: ERC i Jovent Republicà de Molins de Rei

11 DE MARÇ, dijous

19 h - Xerrada telemàtica “La importància del feminisme en
les polítiques municipals”, amb la participació de Sònia Guerra,
secretària de Polítiques Feministes del PSC i diputada al Congrés
dels Diputats; Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei, i Jessica Revestido,
primera secretària del PSC i regidora de Feminismes i LGTBI de
l’Ajuntament de Molins de Rei. Aquesta activitat es podrà seguir per
Fb live https://www.facebook.com/PSCMolinsdeRei.
Organitza: PSC Molins de Rei

13 DE MARÇ, dissabte

18 h - Conferència: “Històries de dones indígenes que van
lluitar per la llibertat”, a càrrec d’África Ruiz, formada en les
àrees educativa, social i teològica. Ha conviscut dos anys amb les
comunitats indígenes d’Ibarra (Equador).
Inscripció prèvia a: info@evangelicamolins.org.
S’enviarà l’enllaç a les persones inscrites.
Organitza: Església Evangèlica de Molins de Rei

19 DE MARÇ, divendres

*17.30 h - Hora del Conte. Contes per la igualtat de gènere: Rosa
caramel i altres contes, a càrrec d’Anna García. A partir de 3 anys.
Lloc: Biblioteca el Molí
Inscripcions: Places limitades. Inscripcions a partir del 22 de febrer.
La inscripció només serà vàlida un cop hagi estat confirmada per la
Biblioteca el Molí.

22 DE MARÇ, dilluns

Taller “Desigualtat a la feina”, adreçat a l’alumnat de PTT.
Lloc: CFA Rafael Farré
Taller “Vull ser com”, adreçat a l’alumnat de 6è de primària de
l’Escola l’Alzina.
Lloc: Escola l’Alzina

24 DE MARÇ, dimarts

18 h – Presentació del documental Dones en temps de Crisis, a
càrrec de l’Observatori de les Dones als Mitjans
de Comunicació.
Lloc: Biblioteca el Molí.
Inscripcions: A partir de l’1 de març a siad@molinsderei.cat

23 i 24 DE MARÇ, dimarts i dimecres

Taller “Vull ser com”, adreçat a l’alumnat de 4t, 5è i 6è
de primària de l’Escola Josep Maria Madorell.
Lloc: Escola Josep Maria Madorell

25 i 26 de MARÇ, dijous i divendres

Taller “Desigualtat a la feina”, adreçat a l’alumnat
de 4t d’ESO de l’INS Bernat el Ferrer.
Lloc: INS Bernat el Ferrer

26 de MARÇ, divendres
*19 h - Tertúlia literària amb Lectura fàcil, de Cristina
Morales.
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca el Molí.
Inscripcions: Places limitades. Inscripcions a partir del 22
de febrer. La inscripció només serà vàlida un cop hagi estat
confirmada per la Biblioteca el Molí.
Organitza: Biblioteca el Molí

7 i 9 d’ABRIL, dimecres i divendres

Taller “Desigualtat a la feina”, adreçat a l’alumnat
de Cicles Formatius de l’INS Bernat el Ferrer.
Lloc: INS Bernat el Ferrer

26 i 27 d’ABRIL, dilluns i dimarts

Taller “Vull ser com”, adreçat a l’alumnat de 4t i 5è de l’Escola
Castell Ciuró.
Lloc: Escola Castell Ciuró

