
El 8 de març ha arribat a ser 
internacionalment el dia commemoratiu 
de la lluita feminista i dels drets de les 
dones. Es va celebrar per primera vegada 
el 1911 i van participar-hi públicament 
més d’un milió de dones. Les principals 
reivindicacions van ser el dret a vot i a 
ocupar càrrecs públics, el dret a treballar i 
el final de la discriminació dins de l’àmbit 
laboral.

Avui dia totes les dones del món 
procedents de diferents cultures, amb 
diferents religions i que viuen situacions 
molt diverses, tant a nivell econòmic com 
polític i social, s’uneixen per celebrar 
aquest dia i exigir que se’ls respectin 
els drets i es reconegui la lluita contra 
la subordinació i la discriminació que 
continuen patint a la majoria de les 
esferes de la vida quotidiana pel fet de 
ser dones.

#8març 
#diadeladona
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REGIDORIA DE POLITIQUES D’IGUALTAT 
Rambleta de Joan Miró, s/n

08191 Rubí (Barcelona)
Tel.  93 581 39 00
Fax 93 588 61 95

dona@ajrubi.es
www.ajrubi.cat

Ho organitzen:
Ateneu Municipal 

Associació de Dones Creatives del Vallès
Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler

Cia. Va D Teatre
ERC
ICV

Llibreria L’Ombra
Memòria Històrica de Rubí Neus Català

PSC
Racó del Llibre

Amb el suport de:
Aquest programa s’ha treballat 
de manera transversal amb la resta 
de serveis municipals.
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EXPOSICIÓ: Dones i ciència
Del 29 de febrer al 12 de març, 
a l’Ateneu Municipal
Horari: de dilluns a dijous de 10 a 14 h, dissabtes 
de 10 a 13 h i de dilluns a divendres de 16 a 21 h

CONCERT DE TROMBÓ
a càrrec del  Fabeus Woman Trombone Quartet
Dimecres 2 de març, a les 19.30 h, 
a la sala Noble de l’Ateneu Municipal
Obres de H. Purcell, J.S. Bach, G.Jacob, 
C.Saint Saëns i H.Godall

CLUB DE LECTURA de lectors al tren
Lectura del llibre Ostres tu, quin cacau!, 
de Maite Carranza
A càrrec de Montse Marcet
Dijous 3 i 17 de marc, a les 17.30 h, 
a la sala infantil de la Biblioteca Municipal
Ho org.: Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler

XERRADA: Dones i ciència 
Dijous 3 de març, a les 19.30 h, 
a la sala Noble  l’Ateneu Municipal
A càrrec d’Helena Aguilar Calafell, Project 
Manager a l’Hospital de la Vall d’Hebró) i Maite 
Ezpeleta Valls, metgessa anestesiòloga. Mode-
ra: Purificació Barceló, periodista i conductora 
del programa ‘La poma de Newton’ (de Catalun-
ya Ràdio)
Durant l’acte es repartirà el document informatiu 
Dones i premis Nobel de la ciència, elaborat per la 
regidoria de polítiques d’igualtat

REPRESENTACIÓ DE L’OBRA TEATRAL: 
Tinguem el sexe en pau
A càrrec de la companyia Va D Teatre
Dissabte 5 de març, a les 20 h, 
a La Sala Teatre Municipal
Entrada gratuïta

HOMENATGE a les dones de la Guerra 
i la República
Dissabte 5 de març a les 11 h, 
a l’auditori de la Biblioteca Municipal
Ho org.: Fundació de la Memòria Històrica de Rubí 
Neus Català
EXPOSICIÓ: Dones catalanes
Del 8 al 31 de març,  
al vestíbul de la Biblioteca Municipal
Horari: matins de dimecres a dissabte, de 10 a 14 h, 
i tardes, de dilluns a divendres, de 16 a 21 h
Ho org.: Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler

LECTURA DEL MANIFEST DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES
Dimarts 8 de març, a les 12 h, 
a la plaça de Pere Aguilera
Lectura a càrrec de l’alcaldessa de Rubí, 
Sra. Ana María Martínez Martínez i amb la 
presència de les persones representants dels 
partits polítics

ACTIVITAT: Arbre dels desitjos 
i xocolatada
Dimarts 8 de març, a les 17 h, 
a l’avinguda de Barcelona, cantonada 
amb carrer Prim
Ho org.: PSC

PERFORMANCE: PER-DONA?
Dimarts 8 de març, a les 17,30 h, 
a la plaça de la Nova Estació
Ho org.: ICV

DOCUMENTAL: Las maestras 
republicanas
Guanyador dels premis Goya 2014 al millor 
llarg metratge documental
Dimarts 8 de març, a les 19 h,
a l’auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho org.: ERC 

HORA DEL CONTE: Contes de l’àvia
A càrrec de Nona Umbert, per a nenes i nens 
de 4 a 7 anys
Dimecres 9 de març, a les 18 h, 
a l’auditori de la Biblioteca Municipal
Ho org.: Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler

CLUB DE LECTURA Veus de Dona
Lectura del llibre La isla bajo el mar, 
d’Isabel Allende
A càrrec de Gracia Pérez
Dijous 10 de març a les 19 h, 
a la sala Chill-out de la Biblioteca Municipal.
Ho org.: Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler

XERRADA: Relacions, liposuccions 
i altres embolics
A càrrec d’Assumpte Mercader
Dijous 10 de març, a les 19 h, 
a l’auditori de la Biblioteca Municipal
Ho org.: Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler

CURS D’AUTODEFENSA PER A NOIES
Divendres 11 de març, a les 18 h, 
a l’Espai Jove Torre Bassas
Places limitades per a noies de 12 a 29 anys, 
segons l’ordre d’admissió
Inscripcions: Torre Bassas (tel. 93 699 16 63)

LLIURAMENT PREMIS. 
III Certamen de relat insòlit
Divendres 11 de març, a les 19 h, a la sala Noble de 
l’Ateneu Municipal
Ho org.: Associació de Dones Creatives del Vallès

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: El poder 
de los círculos
A càrrec de Concepció Sánchez Labrador
Divendres 11 de març, a les 19,30 h, 
a l’auditori de la Biblioteca Municipal.
Ho org.: Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler

PRESENTACIÓ III MONOGRÀFIC: 
Dones empresàries i comerciants
Dissabte 12 de març, a les 11 h, 
sortida de la plaça Pearson
Cercavila a peu per: Pica-pica dolços, Cansala-
deria Aluju, Peixateria Guirao, Martínez Navarro, 
Llera Moda, Calçats Bendranes, Mar-ga, Vila 
Electrollar, acadèmia d’idiomes British House, 
Cicles Pagès, Finques Vallhonrat, Cal Milà i Mer-
ceria Cal Torras. 
La cercavila, amenitzada per l’Associació Rubí 
Musical S.XXI, finalitzarà a la plaça de Pere Aguilera.

MOSTRA LITERÀRIA
Del 14 al 31 de març, les llibreries L’Ombra i Racó 
del Llibre i la Biblioteca Mestre Martí Tauler exposa-
ran llibres, contes i revistes sobre temàtica femeni-
na, per donar visibilitat a les dones.

CONCERT DE SAXO
a càrrec de Limnos Quartet de saxo
Dimecres 16 de març, a les 19.30 h, a la sala Noble 
de l’Ateneu Municipal
Diversitats musicals, obres de D. Salleras, A.Dvorak 
i A. Piazzolla

TAULA RODONA: Dona migrada 
i món laboral
A càrrec de Bombo N’Dir, professora i activista 
pels Drets Humans. Mariana Isla, Directora i 
Coordinadora de l’Àrea de RRHH d’AMIC. Fer-
daus Oulad, estudiant del Grau d’Estudis Àrabs 
i hebreus UB i l’Amneris Moreno, treballadora 
de PROURSA i una persona representant dels 
sindicats majoritaris
Divendres 18 de març a les 19 h, 
a la sala Noble de l’Ateneu Municipal

CONCERT D’ARPA
a càrrec de Laura Marquino
Dimecres 30 de març, a les 19.30 h, 
a la sala Noble de l’Ateneu Municipal
Obres de C. Debussy, A. Hasselmans, H. Renié, 
entre d’altres.

SIAD 
(Servei d’Informació i Atenció a les Dones)
Servei psicològic
Espai de visites individuals, espais grupals per a noies 
adolescents i espai familiar.

Servei jurídic
Atenció personalitzada d’assessorament i orien-
tació a les dones sobre aspectes jurídics (divor-
cis, guarda, custòdia i aliments, modificació de 
mesures, divisió de la cosa comuna, maltracta-
ment, etc.)

Servei de diversitat sexual
Atenció psicosocial a dones i homes, lesbianes 
i homosexuals, bisexuals i/o transsexuals, i als 
seus familiars i amistats.
S’ha de concertar visita prèvia.

Centre d’Informació 
i Recursos per a Dones (CIRD)
Espai documental a disposició de les persones 
per a treballs de recerca i d’investigació en temes 
de gènere.

Racó de la Dona
Fons documental ubicat a la Biblioteca Municipal 
Mestre Martí Tauler, que dóna visibilitat a les 
aportacions de les dones en tots els àmbits del 
coneixement.
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