
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.

Nacions Unides va proclamar el 1975 com 
a Any Internacional de la Dona. Amb motiu 
d’aquesta celebració, Nacions Unides va 
començar a considerar el 8 de març com a Dia 
Internacional de la Dona. El 16 de desembre 
de 1977, l’Assemblea General va convidar 
tots els estats membres perquè proclamessin, 
d’acord amb les seves tradicions històriques 
i els costums nacionals, un dia de l’any com 
a Dia de les Nacions Unides pels Drets de la 
Dona i la Pau Internacional. La resolució 32/142 
demanava als estats que continuessin ajudant 
a crear condicions favorables per a l’eliminació 
de la discriminació de les dones i per a la seva 
participació plena al procés de desenvolupament 
social. L’Any Internacional de la Dona, el 1975, 
obria les portes del Decenni de les Nacions 
Unides per a la Dona (1976-1985), proclamat per 
l’Assemblea General de l’ONU.
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EXPOSICIÓ: “Per amor a l’art” 
Quinze artistes ensenyen en aquesta exposició 
la importància de la il·lusió en el procés creatiu. 
L’organitza l’Associació de Dones Creatives 
del Vallès. 
La mostra es podrà visitar fins al dia 11 de març, 
a l’Antiga Estació. 

XERRADA: “Exposició a tòxics 
quotidians. Problemes de salut” 
A càrrec de Carme Fuster, catedràtica 
del departament de Biologia Cel·lular, 
de Fisiologia i d’Immunologia de la UAB.
Dijous 2 de març, a les 19 h, 
a la Biblioteca Mestre Martí Tauler

JAM-SESSION: 
En aquesta activitat musical nomes hi haurà 
una única condició; sempre hi haurà una dona 
a l’escenari.
Divendres 3 de març, a les 18 h, 
a l’Espai Jove Torre Bassas

LECTURA: Manifest del Dia Internacional 
de les Dones
Lectura a càrrec de l’alcaldessa de Rubí, 
Sra. Ana María Martínez Martínez, 
i de les persones representants 
dels partits polítics.
Dimecres 8 de març, a les 13 h, 
a la plaça de Pere Aguilera

CONVERSA: “Joves esportistes, 
reflexió al voltant del paper de la dona 
dins el món de l’esport i la competició” 
Presentació per part de la regidora de Polítiques 
d’Igualtat, Sra. Maria Mas Arrufat. 
Les protagonistes del debat són: Beatriz Ortiz, 
Amanda Triviño (waterpolo), Shauny Ortega, 
Eva Marqués (hoquei línia), Marina Valencia 
(escalada) i Irene López (futbol).
Moderadora: Anabel Cuesta, periodista de Rubí TV
Dimecres 8 de març, a les 18 h, 
a l’Espai Jove Torre Bassas

HOMENATGE TERTÚLIA: 
Montserrat Roig
Montserrat Roig mai se n’anirà, torna com 
la primavera amb l’esclat roig en temps de cireres.
A càrrec del club de lectura Veus de Dona 
de la Biblioteca Mestre Martí Tauler.
Dijous 9 de març, a les 18 h, 
a la plaça de Montserrat Roig

XERRADA: “Dones de pel·lícula” 
La xerrada consistirà a visionar diferents fragments 
de pel·lícules per a la reflexió conjunta i el debat 
participatiu. L’activitat es focalitza en les figures 
de les actrius, per analitzar des d’una perspectiva 
de gènere els personatges que representen, 
els valors que transmeten i l’imaginari que creen, 
per veure’n l’evolució històrica (cinema clàssic, 
modern i contemporani). A càrrec de Mireia Soler, 
especialista en feminisme i perspectiva de gènere.
Divendres 10 de març, a les 18.30 h, 
a l’Ateneu Municipal

XERRADA: “Repensem els contes”
A partir de la narració teatralitzada de contes 
tradicionals i de nova creació, es qüestionaran 
les històries i els personatges i s’inventaran noves 
maneres d’explicar-los, de manera que es previnguin 
estereotips i discriminacions per raons de gènere i 
que es fomentin les relacions equitatives i solidàries.
A càrrec de Trama Cultura.
Dissabte 11 de març, a les 11 h, 
a l’Ateneu Municipal 

TALLER: 
Les joguines no són sexistes, i tu?
El taller parteix de l’anàlisi d’una sèrie d’anuncis 
dirigits al públic infantil per tal d’examinar com són 
els anuncis de les joguines. Podrem identificar 
quins valors s’associen a cada tipus de joguina 
i veure com corresponen als rols socialment 
imperants de masculinitat i feminitat.
A càrrec de l’Associació CoeducAcció.
Cal inscripció prèvia. Aquesta activitat 
va adreçada a formadors i mares i pares, 
i simultàniament es farà una activitat adreçada 
a la canalla.
Dissabte 18 de març, a les 11.30 h, 
a l’Ateneu Municipal

PRESENTACIÓ del IV Monogràfic: 
Les dones que treballaven a la indústria 
tèxtil de Rubí 
Aquest estudi recull el testimoni de vint-i-cinc dones 
de la indústria tèxtil de Rubí amb dos objectius: un, 
la voluntat d’analitzar-ne l’evolució des de la primera 
fàbrica fins a la crisi del anys setanta, i com a segon, 
donar veu a aquestes dones silenciades amb el pas 
de la història.
Dissabte 18 de març, a les 11 h, 
a la Biblioteca Mestre Martí Tauler 

TALLER: NarrArt 
El Dia Internacional de la Poesia és un tribut 
a la paraula poètica proposat l’any 2001 per 
la UNESCO. Se celebra per l’equinocci de primavera 
amb l’objectiu d’enfortir la cultura a diferents capitals 
del món.
Homenatge a la poetessa Gloria Fuertes. 
Dimarts 21 de març, a les 18 h, 
a la Biblioteca Mestre Martí Tauler

PRESENTACIÓ del llibre: Amar en la into-
lerància, de Mónica Arcos
Axel és un noi intel·ligent que està començant 
a fer els seus primers passos a la vida. Arriba 
a Barcelona per estudiar a la universitat i per això 
se sap afortunat, perquè el 1935, a Espanya, no són 
gaires els que tenen aquesta oportunitat. En una 
societat que s’ensorra pels ideals diferents i la guerra 
imminent que enfrontarà famílies senceres i germans 
contra germans, haurà de decidir si guiar-se per 
les seves creences o seguir l’impuls imparable 
del seu cor.
Dimarts 21 de març, a les 19 h, 
a la Biblioteca Mestre Martí Tauler

TALLER: Noves masculinitats, 
altres formes de ser homes 
El taller inclou una primera part informativa 
i una segona part en què s’utilitzaran dinàmiques 
actives i participatives perquè els homes s’hagin 
de posar en situació a partir de les seves 
experiències. Dirigit a homes majors d’edat.
A càrrec d’AHIGE. Cal inscripció prèvia.
Divendres 24 de març, a les 19 h, 
a l’Ateneu Municipal

TEATRE: Deesses, de Paulina Firiza
Un monòleg en què l’actriu Pepa Lavilla fa un retrat 
de cinc dones diferents. Interpreta cinc personatges 
certament fantasiosos, però alhora ben reals, 
que comparteixen una feminitat disbauxada, 
tendra, ferida i crítica a la vegada.
Un espectacle fantàstic i perfecte, que vol donar 
suport a la figura de la dona actual.
Diumenge 26 de març, a les 18.30 h, 
a la Sala Teatre Municipal
Preu: 10 €

PRESENTACIÓ del llibre: 
La teixidora de contes, d’Anna Terrats
Dijous 30 de març, a les 18 h, 
a la Biblioteca Mestre Martí Tauler

DOCUMENTAL DEL MES: Shadow Girl 
(Nena ombra), de María Teresa Larraín
Mentre edita la seva última pel·lícula a Toronto, 
la cineasta María Teresa Larraín comença a perdre 
la vista. Decideix viure sola el dolor i tancar les portes 
del seu passat, convençuda que mai més podrà 
tornar a treballar com a artista.
No obstant això, la notícia de la mort de la seva mare 
fa que torni al Xile natal que va abandonar trenta anys 
enrere. Caminant pels carrers de Santiago coneix 
un món diferent que la inspira: el dels venedors 
ambulants cecs de la Alameda, la principal avinguda 
de la ciutat. Un viatge commovedor cap a les 
profunditats de la ceguesa, en una narració autobio-
gràfica plena de coratge i optimisme per enfrontar-se 
a una nova vida.
Divendres 31 de març, a les 19 h, 
a l’Espai Tremuja del Celler Cooperatiu

MOSTRA LITERÀRIA:
Del 13 al 31 de març, les llibreries L’Ombra i El Racó 
del Llibre i la Biblioteca Municipal exposaran llibres, 
contes i revistes sobre temàtica femenina, per donar 
visibilitat a les dones.

SOPAR RELACIONAL 
I BALL DE LES DONES 
Acte de cloenda de totes les activitats organitzades 
amb motiu del Dia Internacional de les Dones. 
TOTES HI SEREU BENVINGUDES!
Places limitades. Per anar al ball és imprescindi-
ble la recollida d’invitacions (dues per dona) 
a la Regidoria de Polítiques d’Igualtat.
Servei de guarda-roba
Divendres 31 de març, a les 21 h, al Casino

Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD)
Servei psicològic
Atenció psicològica individualitzada, gratuïta i 
confidencial a les dones que han patit o patei-
xen situacions de violència masclista: física, psi-
cològica o sexual, per part de les seves parelles 
o exparelles. 
S’ofereixen grups terapèutics per a dones que 
presentin una problemàtica comuna, per apren-
dre estratègies per afrontar les diverses situa-
cions de violència viscuda. 

Servei jurídic
Atenció d’assessorament i orientació a les 
dones sobre aspectes jurídics (divorcis; guarda, 
custòdia i aliments; modificació de mesures; 
divisió de la cosa comuna; maltractament, etc.).

Servei de diversitat sexual
Atenció psicosocial a dones i homes, lesbia-
nes, homosexuals, bisexuals, transsexuals i 
intersexuals. Es fan visites individuals i per als 
familiars.

Centre d’Informació i Recursos 
per a Dones (CIRD)
Espai municipal per promoure la igualtat. Està 
dirigit a les entitats de la ciutat, a l’alumnat, 
l’empresariat i a les persones en general. Fa 
treballs de recerca i d’investigació amb perspec-
tiva de gènere i posa a disposició de la ciutada-
nia diferents documents i normativa en matèria 
d’igualtat.
S’ha de concertar visita prèvia.

Racó de la Dona
Espai descentralitzat i ubicat a la tercera planta 
de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tau-
ler que dóna visibilitat a les aportacions de les 
dones en tots els àmbits del coneixement. 
Disposa d’un fons documental de 1.200 llibres 
(novel·les i DVD) i un espai de literatura infantil 
amb contes no sexistes.


