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Un any més, Rubí reivindica el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. El 
reivindiquem omplint la ciutat d'activitats i propostes per a totes i tots, per tal de 
continuar avançant plegades en els drets de totes les dones del món. 

Aquest any el nostre clam és <<Les dones sostenim el món>>, que vol reconèixer 
totes les feines que fan les dones d’arreu per sostenir la vida, posant les persones i 
les cures al centre.

Ho fem perquè totes aquestes tasques són, en moltes ocasions, invisibles i no 
reconegudes, tot i ser indispensables per a la vida; i ho fem perquè aquest any, més 
que mai, en aquests temps tan difícils, ens calen cures col·lectives. 

Ens fa especial il·lusió anunciar l'elaboració del II Pla d'igualtat municipal de Rubí que 
amb - la participació dels diferents serveis de l'Ajuntament, entitats i ciutadania-, 
marcarà el camí a seguir els propers anys per tal d'aconseguir la igualtat real i 
efectiva de dones i homes.

Aquest any volem tornar a obsequiar els instituts de la ciutat amb un llibre. Els 
centres rebran El Diari lila de Carlota, de Gemma Lienas, perquè cada vegada som i 
serem més les persones que <<portem posades les ulleres liles>> . 

Espero que gaudiu de la programació d'aquest any, poder saludar-vos personalment 
en alguna de les propostes que recull aquest programa i, sobretot, continuar 
construint plegades feminisme a Rubí.

ANA MARÍA
Martínez
Alcaldessa de Rubí



XERRADA SOBRE LA SITUACIÓ DE LES DONES A 
L’ÍNDIA EN TEMPS DE PANDÈMIA
De 18 h a 20 h
Lloc: Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho organitza: Fundació Vicenç Ferrer

EXPOSICIÓ ARTÍSTICA  
A càrrec de Roxana Rachelle Bradley
Commemorant el Dia Internacional de la Natura farem una exposició de 
pintures, aquarel·les i olis sobre la natura com a ésser femení. 
De 10 h a 20 h
Ho organitza: Associació Sala Neus Català

XERRADA: «Estimada senyora Francis: guia 
masclista per ser una bona esposa»   
A càrrec de Maria Mateo, psicòloga del SIAD de Rubí.
De 15.30 h a 17.30 h
Lloc: Auditori de Rubí Forma
Inscripció prèvia a: igualtat@ajrubi.cat

MOSTRA LITERÀRIA
Durant la primera quinzena de març, les llibreries L’Ombra, Racó del Llibre i 
Lectors al Tren! i la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler exposaran llibres, 
contes i revistes sobre temàtica femenina, per donar visibilitat a les dones.

ESPAIS: «Gèneres»
Secció permanent d’informació i recursos sobre feminisme, violència masclista 
i diversitat sexual.
Lloc: Biblioteca Mestre Martí Tauler
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Espectacle de dansa TOTES
A càrrec de l’Esbart Manresà
Col·loqui posterior moderat per la Montse Flores
A les 20 h
Lloc: Teatre Municipal La Sala
Ho organitza: Esbart Dansaire de Rubí
Entrada gratuïta, aforament limitat
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TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA: L’art d’escriure 
A càrrec de l’escriptora Gracia Pérez.  Al taller d'escriptura creativa aprendrem les 
tècniques necessàries per desenvolupar qualsevol relat o novel·la. Començarem des de 
la base per, més endavant, aprofundir en els diferents processos de la creació literària. 
Dilluns 8, 15, 22 i 29 de març / Dilluns 12, 19 i 26 d’abril / Dilluns 3 de maig
Hora: De 18 h  a 20 h
Lloc: Biblioteca Mestre Martí Tauler
Inscripció prèvia a: igualtat@ajrubi.cat

TEATRE: Día 016
Una crida al 016, telèfon d'atenció a les persones víctimes de violència de 
gènere, serà el punt de partida per relatar històries reals que pocs s'atreveixen 
a explicar. Una crida a prendre consciència, trencar el silenci i no mirar cap a 
una altra banda. (Espectacle en castellà) 
Dissabte 6 i diumenge 7 a les 18 h i a les 19 h
Lloc: Ateneu Municipal
Ho organitza: Vuit Temps

CERTAMEN DE RELATS
(ampliació del termini fins al 28 de març)
Més informació i bases: 
https://clubdelecturaveusdedona.blogspot.com/search/label/CONCURSOS

LECTURA:  «Manifest del Dia Internacional de les Dones» 

A càrrec de l’alcaldessa de Rubí, Sra. Ana María Martínez Martínez, i altres 
dones de la ciutat
Obsequi fet a mà pel projecte de les Dones Cosidores del barri del Pinar: un 
cordó penjamascaretes artesanal

Dilluns 8 de març, a les 12 h 
Lloc: Pl. Pere Aguilera

EXPOSICIÓ: «Viatge a la ciutat de l’infinit»
Amb motiu de la commemoració del 50è aniversari de la Fundació Vicenç 
Ferrer es farà la inauguració d’una exposició d’estands amb la seva història 
L’exposició es podrà veure durant tot el mes de març  
Lloc: Biblioteca Mestre Martí Tauler  
Ho organitza: Fundació Vicenç Ferrer



TALLER: Emprendre en femení 
A càrrec de Raquel Caballero (Emotional Tuner Company)
Taller formatiu adreçat a dones que estiguin iniciant el seu projecte com a 
emprenedores, i també per a les que estiguin creant el seu negoci, perquè coneguin 
aspectes molt importants dins el propi significat d’emprendre, relacionat amb les seves 
habilitats intra i interpersonals. Sessió reflexiva amb un alt percentatge de pràctica i 
d’exposició.
Dilluns 8 i 15 de març de 9.30 h  a 13.30 h
Lloc: En línia
Ho organitza: OSE - Ajuntament de Rubí
Més informació: https://www.rubi.cat/ca/temes/empresa/agenda

NO WOMAN NO FEST VOL. III
Festival multidisciplinari amb l’objectiu de remarcar i fer visible el paper de la 
dona artista. En aquesta edició hem decidit descentralitzar l’esdeveniment i 
repartir diverses activitats durant la setmana del 8M, per tal de generar espais 
diversos amb diferents aforament i que el festival s’adapti més a la situació de 
pandèmia. Es col·labora amb altres entitats de Rubí en la realització de les 
activitats. 

Dimarts 9 - No Woman No Fest
TALLER ESTÈTICA I CONSUMISME 
A càrrec d’EcoAsa
Ho organitza: AJ La Sonik
Lloc: Espai Jove Torre Bassas
Hora: 18 h
 Inscripció prèvia a: lasonikrubi@gmail.com

Dimarts 9 - No Woman No Fest
TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA
Ho organitza: AJ La Sonik
Lloc: Espai Jove Torre Bassas 
Hora: 19 h
Inscripció prèvia a: lasonikrubi@gmail.com

Dimecres 10 - No Woman No Fest
CINEFÒRUM + TAULA RODONA
Lloc: CRAC
Hora: De 18 h a 20 h  Inscripció prèvia a: lasonikrubi@gmail.com

DONES AMB DISCAPACITAT, PARLANT ENTRE DONES
A càrrec de Maria del Pilar Gomiz Pascual i Associació Amanixer  
Dimarts 9 de març a les 17:30 h 
Inscripció prèvia a: igualtat@ajrubi.cat



Dijous 11 - No Woman No Fest
PRESENTACIÓ DE POEMES, LLIBRES I EXPOSICIÓ DE POEMES
Ho organitza: AJ La Sonik
Lloc: Biblioteca Mestre Martí Tauler
Hora: 17.30 h
Inscripció prèvia a: lasonikrubi@gmail.com

Dijous 11 - No Woman No Fest
JAMFEM #RUBIJOVEXPRESSA! 
Ho organitza: AJ La Sonik
Lloc: Terrassa de la Biblioteca Mestre Martí i Tauler
Hora: 19 h
Inscripció prèvia a: rubijove@rubijove.cat

Divendres 12 - No Woman No Fest
PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES I TAULA RODONA
Ho organitza: AJ La Sonik 
Lloc: Ateneu Municipal
Hora: De 19 h a 21.30 h
Inscripció prèvia a: lasonikrubi@gmail.com

Dissabte 13 - No Woman No Fest
VERMUT MUSICAL, MERCAT D'ART, POESIA, CONCERTS, EXPOSICIÓ I TALLERS 
Organitza: AJ La Sonik
Lloc: El Celler
Hora: De 12 h a 22 h

DICTAT SOLIDARI I COEDUCATIU
Dedicat al Dia Internacional de les Dones
Connecta't al 99.7 de Ràdio Rubí i segueix les instruccions.
Tingues paper i llapis apunt!
9 de març, a les 10.15 h
www.radiorubi.fm

VISIONAMENT DEL CURTMETRATGE AMA, DE JÚLIA DE 
PAZ, I TAULA RODONA SOBRE LA MONOMARENTALITAT 
Ama és la història de moltes dones, exposades en solitud a la mitificada maternitat. 
A Pepa i a la seva filla, Leila, les fan fora de casa seva i es veuen arrossegades a 
trobar un lloc on dormir abans que es faci de nit, en un feliç dia de Carnestoltes.
Dimecres 10 de març de 17.30 h a 19.30 h
Lloc: Ateneu Municipal de Rubí
Ho organitza: Ajuntament de Rubí 
Inscripció prèvia a: igualtat@ajrubi.cat



PERFORMANCE TEATRAL 
Es tracta d’un debat escènic sobre el sufragi femení a la nova 
constitució 
De 18 h a 20 h
Lloc: En línia
Ho organitza: En Comú Podem Rubí
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LLIBRECATHING: Gimcanes de llibres feministes 
pel parc de Ca n’Oriol
De 17.30 h a 20 h
Lloc: Parc de Ca n’Oriol - entrada al costat de l’Institut l’Estatut
Ho organitza: Ajuntament de Rubí
Inscripció prèvia a  rubijove@rubijove.cat
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Xerrada-debat sobre el llibre de la Gemma 
Lienas “Drets fràgils” 
De 18 h a 20 h
Lloc: En línia 
Ho organitza: PSC Rubí
Cal inscripció prèvia a: rubi@socialistes.cat

març
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PODCAST AL CARRER: «Massa fresques o massa 
mojigatas?» 
Activitat presencial que posteriorment es penjarà a l’Instagram de @rubijove 
Dimecres 10 de març a les 17.30 h
Lloc: Plaça Pep Rovira
Inscripció prèvia a: www. rubijove.cat
Ho organitza: Ajuntament de rubí

TERTÚLIA: AL FARO, DE VIRGINIA WOLF
El club de lectura "Veus de Dona", es reuneix una vegada al mes per a compartir 
en una tertúlia les impressions de la lectura, de manera amena, educativa i 
interessant. El mes de març el dediquem a Viginia Wolf i una de les seves obres, 
Al Faro. Com és costum, "Veus de Dona", obre les seves portes aquests dies a 
totes aquelles persones que vulguin compartir amb nosaltres les seves pròpies 
impressions sobre l'obra. Dimecres 11 i 25 de març a les 19 h
Lloc: En línia
Inscripció prèvia a: igualtat@ajrubi.cat



OPEN DIA DE LA DONA
Torneig dedicat a les dones
De març de 9 h a 17 h
Lloc: Estadi Cova Solera 
Ho organitza: UP Les Torres Rubí
Inscripció prèvia a: lastorresrubi@gmail.com

ROIG: Espectacle d’homenatge a Montserrat Roig
Amb motiu dels 30 anys de la mort de Montserrat Roig, i 75 del seu 
naixement, una cantant i un músic interpreten cançons que agradaven a 
l’escriptora i acompanyen els textos d’aquesta dona catalanista, feminista 
i compromesa 
De 12 h a 13.15 h
Lloc: Jardins de l’Ateneu Municipal de Rubí
Ho organitza: Òmnium Rubí

CICLE DE LITERATURA AL VOLTANT DE NOU 
ESCRIPTORES: EL MÓN ESCRIT PER ELLES
Edith Wharton va viure aparentment en un món perfecte de portes enfora, però a la 
seva obra es va dedicar a explicar-ne les contradiccions. Wharton es va dedicar a 
empènyer en la seva obra, que era l'arma contra el seu món. Veurem, a partir de 
l’obra L'edat de la innocència, com funcionava el seu mecanisme de venjança.
Dimarts 16 de març de 19 h a 20.15 h
Lloc: Ateneu Municipal

CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR EN TEMPS DE 
CORONAVIRUS 
A càrrec de Maria Mateo, psicòloga del SIAD de Rubí
Dilluns 15 de març de 15.30 h a 17.30 h
Lloc: Auditori de Rubí Forma 
Inscripció prèvia a: igualtat@ajrubi.cat
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DONES I ESPORT: Presentació del treball 
guanyador de la 20a edició del Premi de Recerca 
Miquel Segura i taula rodona a càrrec d’Alba 
García González i dones esportistes de la ciutat
A les 17.30 h
Lloc: Auditori del Castell
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CICLE CAMPS DE COTÓ 2.0: EL CARNEGIE HALL 
DE NOVA YORK TRENCA LES NORMES I APOSTA 
PEL JAZZ 
El concert històric de Benny Goodman del 16 de gener del 1938, la 
irrupció de Count Basie des del 1936 a escena de la mà de John 
Hammond i l'aparició d'una jove cantant a l'orquestra de Chick Weeb 
anomenada Ella Fitzgerald, seran les parts centrals de la nostra trobada.
De 19.30 h a 21 h
Lloc: Ateneu Municipal

LECTURES DE CONTES INFANTILS NO SEXISTES AMB 
GOSSOS
Taller en què es llegiran contes infantils no sexistes acompanyats, acompanyades, 
assistits i assistides per gossos
Dissabte 20 de març a les 17 h
Lloc: Ateneu Municipal de Rubí
Ho organitza: Associació Cultural Rufcreacions
Inscripció prèvia a: rufcreacions@gmail.com
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DE BREL À RAVEL, LES COULEURS DE LA 
CHANSON FRANÇAISE
Cantautors, compositors i intèrprets transcendeixen normes i fronteres. 
Edith Piaf va confessar que tota la seva vida es va rebel·lar i va ser fidel 
als seus errors i defectes. Kurt Weill, jutjat com a  decadent pels nazis, 
es refugia a París i compon algunes de les més cèlebres cançons del 
cabaret francès. És precisament aquesta música que seguim taral·lejant 
avui dia, la d'aquells que van tenir el valor de crear mentre desobeïen i 
innovaven.
De 19.30 h a 20.30 h
Lloc: Ateneu Municipal
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SÀHARA AMB VEU DE DONES: Xerrada sobre el 
Sàhara i experiències de les dones als camps de 
refugiats
Activitat en línia a l’Instagram de @rubijove
Dimecres 17 h a les 18 h
Ho organitza: Ajuntament de Rubí



LLEGAT DE LA LLUITA FEMINISTA DE LA NEUS
Commemorant el Dia de la Dona els artistes grafiters Rosa Roselló i Urih 
pintaran les persianes del local 
De 10 h a 20 h
Lloc: Sala Neus Català 
Ho organitza: Associació Sala Neus Català

EL DOCUMENTAL DEL MES: The letter 
Què faries si acusessin la teva àvia de bruixeria? Els temps de la santa 
inquisició queden aparentment lluny, però avui en dia, a Kènia, la realitat 
de les dones amb una sensibilitat especial és dramàtica i ens fa reviure 
el terror de l'edat mitjana.
De 19 h a 20.30 h
Lloc: Ateneu Municipal
Ho organitza: Ateneu Municipal

CURS: Eines per al diàleg intercultural en l’abordatge 
respectuós de la MGF  
A càrrec de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i la Fundació Wassu 
Adreçat a professionals de l’àmbit de serveis socials, sanitari, educatiu, cossos de 
seguretat, ciutadania i igualtat  
Dilluns 22 i dimarts 23 de març de 10 h a 13 h
Lloc: En línia. Places limitades 
Més informació: igualtat@ajrubi.cat
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CINEFÒRUM: Visibilitat trans
Dimecres 24 de març a les 18 h
Lloc: Espai Jove Torre Bassas
Inscripció prèvia a :rubijove@rubijove.cat

MICROMASCLISMES 
A càrrec de Maria Mateo, psicòloga del SIAD de Rubí
Dilluns 29 de març de 15.30 h a 17.30 h
Lloc: Auditori de Rubí Forma
Inscripció prèvia a: igualtat@ajrubi.cat



sostenim
les dones

el mon´



SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD)

HI COL·LABOREN: 

HO ORGANITZA:  AMB EL SUPORT DE: 

Servei
psicològic

Atenció psicològica individualitzada, gratuïta i confidencial a les 
dones que han patit o pateixen situacions de violència masclista 
—física, psicològica o sexual— per part de les seves parelles o 
exparelles. 
S’ofereixen grups terapèutics per a dones que presentin una 
problemàtica comuna, per aprendre estratègies per afrontar les 
diverses situacions de violència viscuda.  

Servei jurídic Assessorament i orientació a les dones sobre aspectes jurídics: 
divorcis; guarda, custòdia i aliments; modificació de mesures; 
divisió de la cosa comuna; maltractament; etc.

Atenció psicosocial a dones i homes, lesbianes, homosexuals, 
bisexuals o transsexuals  i intersexuals. Es fan visites individuals i 
per als familiars.

Associació Cultural Rufcreacions
Associació Juvenil Musical La SoniK
Associació Sala Neus Català
Biblioteca Mestre Martí Tauler
edRa Escola d’Art i Disseny 
Fundació Vicente Ferrer

Aquest programa pot variar degut a les indicacions derivades de la pandèmia per 
COVID-19. Els actes es podran fer en línia o posposar.

Servei de 
diversitat sexual

Rambleta de Joan Miró, s/n
08191 Rubí (Barcelona)
Tel  93 581 39 00
Fax 93 588 61 95
igualtat@ajrubi.cat
www.rubi.cat/igualtat

Servei 
d’igualtat

Lectors al Tren!
Llibreria l’Ombra
Racó del Llibre 
En Comú Podem Rubí
Òmnium Rubí
UP Les Torres Rubí


