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El 8 de març tornem a commemorar i reivindicar el Dia Internacional de les Dones. El 8M
és un símbol de la lluita feminista i de la reivindicació històrica per la igualtat i els drets de
les dones i, cada any, dones de tot el món ens aturem per reaﬁrmar el nostre compromís
amb el feminisme.
Perquè les dones encara som víctimes de les desigualtats quotidianes. En l’àmbit laboral,
en les condicions salarials i en les segregacions dels llocs de feina molt masculinitzats o
molt feminitzats, aquests últims sempre més precaris. En l’àmbit domèstic, les dones som
les víctimes d’un repartiment injust de les tasques domèstiques, de les cures i dels temps.
La pobresa està cada cop més feminitzada.
Les dones som diverses, i també ho són les nostres lluites. Per això, a Rubí apostem per un
enfocament interseccional que tingui en compte les desigualtats que pateixen totes les
dones en la seva diversitat. També volem fer valer la feina transversal que cada dia fan
col·lectius i entitats des dels equipaments i serveis, perquè només abordant d’una manera
global i integral les desigualtats, arribarem a revertir-les.
Volem que Rubí sigui una ciutat descaradament feminista: on puguem veure l’aposta per
la igualtat de totes i tots a cada racó de la ciutat. I només ho aconseguirem enfortint la
nostra xarxa comunitària, fent més visibles les veus i les pràctiques feministes i
promovent el pensament crític. Amb aquest objectiu, Rubí organitza enguany la primera
edició de les Jornades Feministes de la ciutat. Creem un espai de reﬂexió i coneixement
compartit al voltant del feminisme que estic convençuda que ens dotarà de més i millors
recursos per continuar treballant per la igualtat real i efectiva d’homes i dones.
Com cada 8M, reivindiquem un canvi social liderat pels diferents feminismes cap a una
societat més justa, igualitària i lliure.

ESPAIS: GÈNERES
Secció permanent d’informació i recursos sobre feminisme, violència masclista i diversitat
sexual i de gènere.
Lloc: Biblioteca Mestre Martí Tauler

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 feminista i per donar visibilitat a les dones.

PROJECTE CREADORES
A partir de l’estudi de biograﬁes de diferents dones creadores singulars, l’alumnat del cicle de
serigraﬁa de l’Escola d’Art i Disseny edRa elabora una col·lecció, «A l’ombra», de quinze
estampes originals serigraﬁades, numerades i signades.
El projecte es mostra a la web https://alombra.ooteca.artedra.net/wp/ a partir de l’1 de març.
Ho organitza: Escola edRa

CERTAMEN DE RELATS CURTS VEUS DE DONA
El II Certamen de Relats sobre la Igualtat de Gènere culminarà el 23 d’abril de 2022 amb el
lliurament del premis.
La convocatòria es va obrir el 15 de novembre i el termini de presentació de relats acaba
l’11 de març de 2022.
Hi ha convocatòria per a joves d’ESO i per a adults.
Ho organitza: Veus de Dona, Biblioteca Mestre Martí Tauler i Ajuntament de Rubí
Les persones interessades han d’enviar el seu relat a: clubveusdedona@gmail.com
Més informació i bases a: http://clubdelecturaveusdedona.blogspot.com/?m=1

RECOMANACIONS LITERÀRIES 8M
Recull de recomanacions literàries per a totes les edats.
Les pots consultar a:
https://agora.xtec.cat/escoladelboscrubi/biblioteca/recomanacions-literaries-8-m/
Ho organitza: Escola del Bosc, amb la col·laboració de la Biblioteca Mestre Martí Tauler

EXPOSICIÓ: «YO SOY»
Una exposició que mostra els sentiments sense embuts i el veritable jo de les artistes, sense
prejudicis.
Fins al 13 d’abril
Lloc: Antiga Estació de Rubí
Ho organitza: Dones Creatives

SAMARRETES SOLIDÀRIES
Llueix, reivindica i dona suport a un projecte feminista.
A través d’un concurs entre l’alumnat de l’Escola d’Art i Disseny edRa, s'ha escollit un disseny,
que serà el motiu de les samarretes.
Es poden adquirir al local de l’Associació de Solidaritat i Ajuda Veïnal (ASAV), de l’1 al 31 de
març.
De dilluns a divendres de 8 a 15 h; c/ Lumière, 7
La recaptació de la venda de les samarretes es destinarà íntegrament al projecte en suport a
dones víctimes de violència masclista d’ASAV.
Ho organitza: Associació Sala Neus Català

EXPOSICIÓ: «LA DONA I LA VIDA AL CAMP A L’ÍNDIA»
Del dimarts 1 al dijous 31 de març
De 10 a 20.30 h
Lloc: Sala d’Exposicions Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho organitza: Fundació Vicente Ferrer

FEM ART
Projecte d'il·lustració i tècnica mural dut a terme per tres artistes rubinenques: la Ruth
(@ruthilustracion),

l'Esmeranda

Hernández

(@dirty.sister)

i

la

Nataxa

Ruzafa

(@nataxaruzafa), a l'Escola Vint-i-cinc de Setembre.
Les tres il·lustradores assistiran al centre per apropar l'art mural rubinenc amb missatge
feminista a l'alumnat més petit del centre i al de cicle superior.
Fem de l'escola un espai comunitari on compartir el que passa al carrer i apropar la sensibilitat
artística a l'alumnat de la ciutat!
Ho organitza: Escola Vint-i-cinc de Setembre i Ajuntament de Rubí

Dimecres 2 de març
PARLEN LES DONES. POETES DELS PAÏSOS CATALANS
Espectacle poeticomusical que ret homenatge a poetes dels països catalans, amb la poeta Aina
Torres i Rexach i el violoncel·lista Edgar Casellas Vidal
A les 19.30 h
Lloc: Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho organitza: Òmnium Rubí
Inscripció prèvia a: https://form.jotform.com/220322796267358 o omnium.cat/rubi

TEIXINT ENTRE DONES
A partir del llibret Dones i indústria tèxtil, editat per l’Ajuntament de Rubí l’any 2017, el grup
escènic Vuit Temps fa el seu particular homenatge a totes les dones que van contribuir durant
molts anys al motor de la indústria tèxtil de la ciutat.
Del 4 al 6 de març
Cada dia, dos representacions a les 19 h i a les 20 h
Lloc: Ateneu Municipal de Rubí
Ho organitza: Ajuntament de Rubí

EXPOSICIÓ:
«MERCÈ PÀNIKER i ALEMANY. UNA VIDA D’EMPRENEDORIA I FEMINISME»
Mercè Pàniker Alemany tenia una gran personalitat i caràcter que la van forjar com a dona
visionària, transgressora i avançada al seu temps. Era una dona independent de pensament i
d’acció.
L’exposició es podrà veure del 4 al 17 de març
Entrada lliure i gratuïta
Lloc: Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho organitza: Ajuntament de Rubí

Diumenge 6 de març
TORNEIG FEMENÍ SOLIDARI DE FUTBOL 7
Hi participaran el sènior femení del club i altres equips de diferents clubs amb motiu de la
commemoració del Dia Internacional de les Dones.
Dins de la celebració del torneig tindrà lloc una xerrada i una exhibició de defensa personal, a
càrrec del gimnàs d’arts marcials MAC de Rubí.
El torneig també comptarà amb la presència de la Fundació Oncolliga.
A les 9.30 h
Lloc: Camp Municipal de Futbol Joventut Vint-i-cinc de Setembre
Ho organitza: Club de Futbol Joventut Vint-i-cinc de Setembre

DE LES DONES
«Juntes som més fortes»
Dia internacional

Diumenge 6 de març

de 10 a 14 h, a la plaça Dr. Guardiet

UNA CIUDAD DE CUIDADOS
Dinamització del conte infantil i taller de dibuixos
A càrrec de l’Associació Akwaba
A les 11 h
Entrada lliure

ESTAMPEM I SUMEM!
Taller d’estampació serigràﬁca per al Dia Internacional de les Dones
Podràs escollir color i disseny!
A càrrec de l’Escola d’Art i Disseny edRa i l’Ajuntament de Rubí
De 10 a 12.30 h
Entrada lliure

PERFORMANCE: DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
A càrrec de Vuit Temps
A les 12.45 h
Entrada lliure

LECTURA: «MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES»
A càrrec de dones de la ciutat acompanyades de l’alcaldessa de Rubí,
Ana María Martínez Martínez
A les 13 h
Acte amb traducció al llenguatge de signes

MERCAT ARTESÀ I CREATIU
Mercat de dones dels col·lectius CIRC i Dones Creatives
De 10.30 a 14 h
HI HAURÀ SERVEI DE CANGUR
Espai de cura de 0 a 12 anys
Servei gratuït

Dilluns 7 de març
CREA EL TEU MATERIAL PER AL 8M!
Espai per dissenyar i crear la teva cartelleria, xapes i material per al Dia Internacional de les
Dones, creativitat al poder!
A les 18 h
Lloc: Espai Jove Torre Bassas
Ho organitza: Ajuntament de Rubí

TALLER D’HIPOPRESSIUS
Taller teòric i pràctic sobre els beneﬁcis dels exercicis hipopressius per a les dones.
Dirigit a dones després de l’embaràs i durant el cicle vital de la pre-menopausa i menopausa.
A càrrec de Karme Yoga
A les 19 h
Lloc: Crac Rubí
Inscripció prèvia a: info@karmeyoga.com o WhatsApp 669459924

I JORNADES FEMINISTES DE RUBÍ

Un espai per reﬂexionar i compartir coneixements i pràctiques feministes
Inscripcions a igualtat@ajrubi.cat

Dilluns 7 de març
EL FEMINISME EN L’ACTUALITAT, NOUS REPTES
Quins són els obstacles i les oportunitats en les polítiques d’igualtat i feministes? Parlarem dels
reptes que tenim actualment.
A càrrec de Sara Berbel Sánchez, Dra. en Psicologia Social, escriptora i, actualment, gerent
municipal (CEO) de l'Ajuntament de Barcelona.
Benvinguda a càrrec de l’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez Martínez.
A les 17.30 h
Lloc: Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho organitza: Ajuntament de Rubí

Dimecres 9 de març
COEDUCACIÓ. PER UNA EDUCACIÓ MÉS JUSTA I FEMINISTA
Parlarem de per què és necessari educar en el feminisme i quines eines tenim al nostre abast.
A càrrec d’Iria Marañón Goyeneche; editora, escriptora i feminista. Autora de 'Educar en el
feminismo' i 'Educar a un niño en el feminismo'.
A les 17.30 h
Lloc: Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho organitza: Ajuntament de Rubí

Dijous 10 de març
NOUS LIDERATGES FEMENINS
Hi ha diferents maneres de liderar les estructures empresarials. Parlarem de què signiﬁca
liderar «en femení» en aquestes organitzacions.
A càrrec de Txell Costa i Romea; professora universitària, conferenciant internacional i autora
de diferents llibres com “Liderar en femenino para hombres y mujeres”.
A les 17.30 h
Lloc: Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho organitza: Ajuntament de Rubí
Presentació a càrrec de l’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez Martínez

Divendres 11 de març
BÁILATELO SOLA. POESIA ESCÈNICA
Báilatelo sola és un show de poesia escènica. Directe, combatiu i honest. Una trobada
encarnada que defensa i aposta per la paraula parlada amb una perspectiva feminista.
A càrrec d’Alejandra Martínez de Miguel; actriu, psicòloga, poeta i autora del llibre "Báilatelo
sola".
A les 19 h
Lloc: Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho organitza: Ajuntament de Rubí
HI HAURÀ SERVEI DE CANGUR
Espai de cura de 0 a 12 anys
Servei gratuït
Cal fer demanda prèvia abans del 2 de març a: igualtat@ajrubi.cat

Dimarts 8 de març
MÉS ENLLÀ DELS ROLS DE GÈNERE LABORALS
Amazon i Basf són empreses ubicades a Rubí que disposen de Pla d’igualtat i desenvolupen
accions amb perspectiva de gènere. Dues dones d’aquestes dues empreses compartiran la
seva experiència en sectors laborals tradicionalment masculinitzats.
Xerrada debat organitzada per les persones participants al Projecte Singulars, subvencionat
pel SOC, adreçada a persones usuàries de les formacions i els programes de Rubí Forma.
A les 10.30 h
Lloc: Auditori de Rubí Forma. Rambleta de Joan Miró s/n
Ho organitza: Rubí Forma

Dimarts 8 de març
ALÇA LA VEU AMB RÀDIO RUBÍ
Et convidem a participar a la programació especial de Ràdio Rubí amb motiu del 8M.
Vine de públic a l'auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler i comparteix amb nosaltres la
jornada. Farem tertúlia amb dones representatives de la societat rubinenca i parlarem dels
principals reptes del feminisme: conciliació, igualtat laboral, violència de gènere o coeducació,
entre d'altres.
Tot el dia, escolta’ns a la 99.7 de la FM i segueix-nos a les xarxes socials.
Aquest 8M, alça la veu amb Ràdio Rubí.
De 9 a 13 h
Lloc: Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler
Entrada lliure

Dimecres 9 de març
FEM KARAOKE!
Torna el karaoke més esperat a l’aire lliure!
Tarda de performance i música feminista, no t’ho perdis!
A les 17 h
Lloc: Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho organitza: Ajuntament de Rubí
Inscripció prèvia a: www.rubijove.cat

Dijous 10 de març
CICLE DE FEMINISME INTERSECCIONAL:
VIOLÈNCIA MASCLISTA I RECURSOS PER A SITUACIONS DE RISC
Què podem fer en cas d'identiﬁcar en nosaltres mateixos o al nostre voltant un cas de violència
masclista? Revisarem factors de riscos, mites, característiques psicològiques i com s'intervé en
aquests casos.
A les 19 h
Lloc: Ateneu Municipal de Rubí
Ho organitza: Ajuntament de Rubí

LA MALETA FEMINISTA
Activitat familiar que consistirà en la lectura de contes feministes de la veu d’alguna de les
seves autores i activitats en format taller per treballar la temàtica.
A les 17.30 h
Lloc: Espai Cultural Francesc Alujas (c/ Justícia, 6)
Ho organitza: Esquerra Rubí
Inscripció prèvia a: rubi@esquerra.cat

Divendres 11 de març
LES DONES EXPOSEN
Inauguració de l’exposició «Estimar(-te), mostra d’arts plàstiques, escèniques, ball, cant...».
Vols participar i compartir el teu talent?
A les 17.30 h
Lloc: Espai Jove Torre Bassas
Ho organitza: Ajuntament de Rubí
Envia’ns la teva proposta a rubijove@rubijove.cat.

TALLER D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE
Aprendrem, cuinarem i compartirem receptes originals i saludables.
A càrrec de María José Ruiz Gómez
Divendres 11 de març i dijous 17, 24 i 31 de març a les 17 h
Lloc: Ediﬁci de Rubí Forma
Ho organitza: Ajuntament de Rubí
Inscripció prèvia a: igualtat@ajrubi.cat

8M PREGUNTES
Parlem en directe sobre sexualitats, estereotips, rols de gènere, diversitats sexoafectives i
bon tracte!
A càrrec de Júlia Sánchez Andreo i alumnat dels centres educatius de Rubí
D’11 a 14 h
Lloc: Directe per Plataforma Zoom
Ho organitza: Grup Motor de Coeducació de Rubí, Centre de Recursos Pedagògics i
Ajuntament de Rubí

Dissabte 12 de març
OPEN FEMENÍ DE PETANCA 2022
Torneig del Dia Internacional de les Dones
De 9 a 14 h
Lloc: Estadi de Petanca Cova Solera
Ho organitza: Unió Petanca les Torres – Rubí
Per formalitzar les inscripcions, contactar per telèfon: 670645942 ó 617532107 o
correu: lastorresrubi@gmail.com

Dissabte 12 de març
8M. RUBÍ, AMB ROSTRE DE DONA
Esmorzar i ruta guiada per descobrir històries de dones que han deixat empremta a la ciutat
Hi haurà guia en castellà i en català.
Punt de trobada i esmorzar a les 10.30 h, a la plaça Pere Aguilera
Ho organitza: En Comú Podem Rubí
Activitat gratuïta i inscripció prèvia a: www.rubiguiem.com/ info@rubiguiem.com

LA BIBLIOTECA EN LILA. UNA VISITA PEL FONS AMB UNA MIRADA
DE GÈNERE
Ens posem les ulleres liles per analitzar el fons de la Biblioteca; repassar materials del fons
políticament correctes (o no) amb una mirada crítica, reﬂexiva i amb perspectiva de gènere.
Del 12 al 19 de març d’11 a 12 h
Lloc: Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho organitza: Biblioteca Mestre Martí Tauler
Inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat

Dilluns 14 de març
TALLER SOBRE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES ENVERS LES DONES
GRANS
A càrrec de Drac Màgic
Existeix una gran invisibilitat de les violències masclistes vers les dones grans. Hi ha una
normalització d’aquestes violències per part de l’entorn i la societat, i això fa que costin molt
d’identiﬁcar i detectar.
A les 10.30 h
Lloc: Rubí Forma
Ho organitza: Ajuntament de Rubí
Inscripció prèvia a: igualtat@ajrubi.cat

Dimarts 15 de març
PRESENTACIÓ DE L’INFORME FINAL SOBRE L’ESTUDI SOCIAL I LABORAL
DE LA SITUACIÓ DE LES DONES AMB DISCAPACITAT A ESPANYA
A càrrec de professionals de CEMUDIS (Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad)
A les 17.30 h
Lloc: Activitat en línia
Ho organitza: Ajuntament de Rubí
Inscripcions a: oadf@ajrubi.cat

Dimarts 15 de març
ESCRIPTORES A TRAVÉS DELS SEUS CONTES: KATHERINE MANSFIELD
Un dels contes més importants d'una de les escriptores més icòniques del grup de Bloomsbury.
Amb ella ens acostarem a l'època daurada de la narrativa breu anglesa.
A les 19 h
Lloc: Ateneu Municipal de Rubí
Ho organitza: Ajuntament de Rubí

Dimecres 16 de març
CLEMENTINA I ALTRES CONTES FEMINISTES
Hora del Conte a partir de 4 anys
A càrrec de Sherezade
A les 18 h
Lloc: Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho organitza: Biblioteca Mestre Martí Tauler

TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA: L’ART D’ESCRIURE
A càrrec de l’escriptora Gracia Pérez Cortés
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.
Tots els dimecres del 16 de març a l’11 de maig
A les 11 h i a les 17 h
Lloc: Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho organitza: Ajuntament de Rubí
Inscripció prèvia a: igualtat@ajrubi.cat

BAULES: VINT-I-UNA ESCRIPTORES I LA SEVA LITERATURA
Explicació de l’evolució temàtica i de protagonistes femenines de la literatura catalana escrita
per dones al llarg d'aquests darrers trenta anys que es recullen en el llibre del mateix títol.
A les 18 h
Lloc: Auditori Vallhonrat
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
Entrada lliure i gratuïta

Divendres 18 de març
DONES COMPOSITORES: QUARTET MOANA
El concert mostra de forma amena diverses compositores de diferents nacionalitats i èpoques,
des d’inicis de segle XIX ﬁns als nostres temps. Tot això, ﬁlat amb breus introduccions que
facilitaran l’audició i donaran un marc històric i anecdòtic del repertori interpretat.
A les 19.30 h
Lloc: Ateneu Municipal de Rubí
Ho organitza: Ajuntament de Rubí

NO WOMAN NO FEST VOL. IV
Festival multidisciplinari en el marc del Dia Internacional de les Dones, amb exposicions d’art,
concerts, mercat d’art, xerrades i altres activitats.
Dissabte 19 de 12 a 1 h
Diumenge 20 de 12 a 18 h
Lloc: El Celler
Ho organitza: AJ La Sonik
Entrada lliure

Diumenge 20 de març
CURSA DE LA DONA
Dins de la celebració del cros escolar de Rubí que tindrà lloc el pròxim 20 de març de 2022, es
farà la 1a Cursa de la Dona. Serà en un recorregut de 3.300 m que permetrà gaudir dels circuits
que formen part del bosc de Ca n’Oriol.
A les 11.15 h
Lloc: Circuits del bosc de Ca n’Oriol
Ho organitza: Unió Atlètica Rubí i Ajuntament de Rubí
Per formalitzar les inscripcions (gratuïtes) caldrà fer-les en línia a través del següent enllaç:
https://www.inscripcions.cat/cursadonarubi2022
Data límit d’inscripció: Dijous 17 de març de 2022

Dilluns 21 de març
MEDITACIÓ ACTIVA
Taller de relaxació del cos i la ment en moviment
A càrrec de Mila Morte Gómez
Porta roba còmoda i un mocador i/o antifaç!
A les 18 h
Lloc: Sala d’Exposicions Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho organitza: Grup de Relaxació LETAN, AV Vint-i-cinc de Setembre
Cal inscripció prèvia a: igualtat@ajrubi.cat

Dijous 24 de març
TERTÚLIA LITERÀRIA: CALIDOSCOPI DE MONTSERRAT ROSIÑOL
A càrrec de Gracia Pérez Cortés
A les 19 h
Lloc: Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho organitza: Veus de Dona

EXPOSICIÓ: «PEPA DE HARO, L'ART A DINS»
Exposició en memòria de l’artista Pepa de Haro Cabanas en el 10è aniversari de la seva mort.
En l’acte d’inauguració la Sala d’Exposicions de Escola d’Art i Disseny edRa prendrà el nom de
Sala Pepa de Haro.
A les 19.30 h
Lloc: Sala d’Exposicions Escola edRa
Ho organitza: Escola edRa

Divendres 25 de març
EL DOCUMENTAL DEL MES: CURVY CREW. CAMINANT PER TRENCAR
ESTEREOTIPS
La primera vegada que Christa va pujar el Kilimanjaro (Tanzània) va ser el més difícil que havia
fet mai: se sentia fora de lloc, massa lenta i, en deﬁnitiva, massa grassa. En aquell moment no va
aconseguir arribar al cim. Anys després va decidir acabar el que havia començat. Aquesta
vegada acompanyada d’un grup de vint dones de talla gran decidides a conquistar el cim
d'Àfrica.
A les 19 h
Lloc: Ateneu Municipal de Rubí
Ho organitza: Ajuntament de Rubí

Dimarts 29 de març
ENCANTERIS
Hora del Conte d’1 a 4 anys
A càrrec de la Maleta de la Lili
A les 18 h
Lloc: Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho organitza: Biblioteca Mestre Martí Tauler

Dimecres 30 de març
CONFERÈNCIA SOBRE LA DIVERSITAT DE GÈNERE
A càrrec de l’Observatori contra l’Homofòbia i Amics de la UAB
A les 19 h
Lloc: Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler
Ho organitza: Biblioteca Mestre Martí Tauler

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD)
És un servei públic, gratuït i conﬁdencial que ofereix informació, assessorament, primera atenció
i acompanyament, si escau, amb relació a l’exercici dels drets de les dones, especialment les que
pateixen situacions de violència masclista.
Des del SIAD s’ofereix servei psicològic, jurídic, de psicologia infantil, atenció en grup i accions de
sensibilització i prevenció comunitàries.

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL (SAI)
És un servei públic, gratuït i conﬁdencial que ofereix informació, assessorament, primera atenció
i acompanyament en relació amb l’exercici dels drets de les persones que formen part del
col·lectiu LGTBI i per a totes les persones que s’hi adrecin per qüestions de diversitat sexual,
orientació sexual i identitat o expressió de gènere.

SERVEI D’IGUALTAT
C. General Prim, 33-35, 3r · 08191 Rubí · 93 588 70 00
igualtat@ajrubi.cat · www.rubi.cat/igualtat

HI COL·LABOREN:
· Associació Juvenil Musical la SoniK
· Associació Sala Neus Català
· Ateneu Municipal de Rubí
· Aula d’Extensió Universitària
· Biblioteca Mestre Martí Tauler
· Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental III
· Club de Futbol Joventut Vint-i-cinc de Setembre
· Col·lectiu d’Il·lustradores CIRC
· Dones Creatives
· edRa Escola d’Art i Disseny
· En Comú Podem Rubí
· Escola del Bosc
· Escola Mossèn Cinto Verdaguer

· Escola Vint-i-cinc de Setembre
· Esquerra Rubí
· Fundació Vicente Ferrer
· Grup de Relaxació LETAN
· Grup Motor de Coeducació de Rubí
· Lectors al Tren!
· Llibreria l’Ombra
· Òmnium Rubí
· Ràdio Rubí
· Racó del Llibre
· Unió Petanca les Torres - Rubí
· Veus de Dona

Aquest programa s’ha treballat de manera transversal, implicant tots els serveis municipals.
Aquest programa pot variar degut a les indicacions derivades de la pandèmia per COVID-19.
Els actes es podran fer en línia o es podran posposar.
Ho organitza:

Amb el suport de:

