ACTE CENTRAL DE LES JORNADES:
20 ANYS DE CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES

CICLE DE CINEMA: “Pioneres del cinema de la transició”
Projecció de la pel·lícula: Margarita y el Lobo (1969) de Cecilia Bartolomé.
Dins del marc de la programació de “40 anys d’ajuntaments democràtics” i a càrrec d’Androna Cultura.

Conferència entorn a la feminització de la política. Taula rodona
amb dones referents de la participació social i política de Castelldefels. Dins del marc de la programació de “40 anys d’ajuntaments
democràtics”
| DIA dijous, 12 de març
| 19 h
| LLOC Teatre Plaza

| DIA divendres, 20 de març
| de 18.30 a 20 h
| LLOC I ORGANITZA Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado

Servei d’infància
Activitat amb interpretació
de llengua de signes

*Cal inscripció prèvia a la Biblioteca

SESSIÓ DE PROJECCIÓ DE LA X EDICIÓ
DEL CONCURS DE CURTS NODAIGUAL

TERTÚLIA AMB VEUS DE DONA

| DIA dilluns, 16 de març
| 13.30 h
| LLOC Teatre Plaza

*Cal inscripció prèvia a www.castelldefels.org/activitatsigualtat

MUNICIPAL

GALA DE PRESENTACIÓ DEL X CONCURS
DE CURTS NODAIGUAL I LLIURAMENT DE PREMIS

Projecció de la pel·lícula: Spagna 68 (1968) d’Elena Lumbreras. Dins
del marc de la programació de “40 anys d’ajuntaments democràtics”
i a càrrec d’Androna Cultura.

CICLE DE CINEMA: “Pioneres del cinema de la transició”

| DIA divendres, 27 de març
| de 18.30 a 20 h
| LLOC I ORGANITZA
Biblioteca Ramon
Fernàndez Jurado

Lliurament de premis dels curts.

DE LES DONES:

ANYS DE
20 CONSELL

| DIA 26 de març
| de 17 a 18 h
| LLOC Espai Montserrat Roig

Presentació i nominacions dels curts en les categories de millor
direcció, millor documental, millor idea original, millor interpretació femenina, millor interpretació masculina, millor guió,
millor muntatge...

LA PARTICIPACIÓ

DE LES DONES:

La intel·ligència emocional per sortir de la manipulació a càrrec de
la psicòloga Ana Sánchez.

Projecció dels treballs presentats en el X Concurs de curts d’igualtat i usos del temps “NodaIgual”, per atorgar la menció especial per
votació popular al millor curtmetratge.
Dirigida a l’alumnat de secundària i públic en general, fins a completar l’aforament de la sala.

| DIA divendres, 20 de març
| 18 h
| LLOC Teatre Plaza

LA PARTICIPACIÓ

Servei d’infància
Activitat amb interpretació
de llengua de signes

LA PARTICIPACIÓ

DE LES DONES:

ANYS DE
20 CONSELL

ANYS DE
20 CONSELL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

*Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca

XXXVI JORNADES

DE
LES
DONES
Del 2 al 12 de març de 2020

| DIA dimecres, 4 de març
| de 10.30 a 13 h
| LLOC Rambla de Blas Infante, 15 (Can Vinader)
| ORGANITZA Grup de Dones de Castelldefels

Campanya de sensibilització als comerços
i a les entitats esportives
Els comerços de Castelldefels del Gremi de Comerç de Castelldefels
i les entitats esportives vinculades al Consell Municipal de les Dones
visibilitzaran amb diferents materials el seu suport al 8 de març, Dia
Internacional de les Dones.
Hi col·labora: Gremi de Comerç de Castelldefels i entitats esportives
del Consell Municipal de les Dones.

SESSIÓ DE CINEMA AMB LA PROJECCIÓ
DE LA PEL·LÍCULA: UNA CUESTIÓN DE GÉNERO
| Any: 2018
| Guió: Daniel Stiepleman
| Durada: 120 min.
| Música: Mychael Danna
| País: Estats Units
| Fotografia: Michael Grady
| Direcció: Mimi Leder

CASTELLDEFELS S’IL·LUMINA PER LA IGUALTAT
La façana de l’Ajuntament i el Castell romandran il·luminades durant la
setmana per reivindicar la igualtat de gènere. La font de l’avinguda de
la Pineda s’il·luminarà el 8 de març.

SINOPSI
Biografia sobre la jutgessa del Tribunal Suprem dels EUA, Ruth Bader
Ginsburg, la segona dona en la història (després de Sandra Day O’Connor) que va servir en aquest alt òrgan judicial. Ginsburg va ser nomenada per a l’alt tribunal en 1993 pel president Bill Clinton. Ruth, al costat
del seu marit, l’advocat Martin Ginsburg, va canviar el curs de la història amb un singular cas sobre discriminació de gènere que va obrir el
camí per a la igualtat en els tribunals.

EXPOSICIÓ: “Jornades de les Dones a Castelldefels”
Mostra de diferents cartells de les Jornades de les Dones, des de 1985
fins a l’actualitat.

| DIA dimecres, 4 de març
| 20 h
| LLOC Cinemes Metropol
| AVÍS L’accés al cinema serà
lliure fins a completar-ne
l’aforament.

| DIES del 2 al 15 de març
| LLOC Passadís de l’Ajuntament
Cessió del Grup de Dones de Castelldefels i amb la col·laboració de
l’Arxiu Municipal de Castelldefels i l’Àrea de Comunicació.

L’HORA DEL CONTE Dones que fan història a càrrec
de Mosaics. Activitat per a públic familiar, a partir de 5 anys

FIRA LUDICOREFLEXIVA: “Tria la teva ruta cap a un món
feminista” Activitats dirigides a infants i adults. A càrrec d’Enruta’t.

| DIA dilluns, 2 de març
| 16.45 h
| LLOC Biblioteca Oberta de l’Escola Els Pins

TALLERS AL CARRER del GRUP DE DONES DE CASTELLDEFELS
LA PARTICIPACIÓ

DE LES DONES:
ANYS DE
20 CONSELL

MUNICIPAL

LA PARTICIPACIÓ

Exposició i demostració dels tallers de patchwork, disseny i moda,
restauració de mobles i entapissat, brodat de Lagartera, mantellines,
boixets, etc., que es realitzen en el Grup de Dones de Castelldefels.

DE LES DONES:
ANYS DE
20 CONSELL

MUNICIPAL

ESPECTACLE

PHOTOCALL: amb bafarades amb lemes i frases feministes i/o de
rebuig cap a les violències masclistes. Es genera debat i reflexió, així
com la creativitat per elaborar noves bafarades i lemes inspiradors.

| DIA diumenge, 8 de març
| a partir de les 11.30 h
| LLOC Plaça de l’Església

| DIA dissabte, 7 de març
| d’11 a 13.30 h
| LLOC Plaça de l’Església

CAMINADA POPULAR

TALLERS SOBRE TECNOLOGIA I ROBÒTICA.
TECH GIRLS CASTELLDEFELS. Per a noies i nois de 6 a 16 anys

| DIA: diumenge, 8 de març
| LLOC: inici al Canal Olímpic

A càrrec de FUTURA
Escola de Tecnologies Creatives

TEATRE TALLER: “Dona Igual” a càrrec de Teatracció

| DIA dissabte, 7 de març
| d’11 a 13.30 h
| LLOC Plaça de l’Església

L’obra posa l’accent en la sensibilització sobre el tema de la igualtat
d’oportunitats amb perspectiva de gènere, enfocada a la inserció
professional del jovent. Al final de la representació s’obre un debat.

ACTIVITATS ORGANITZADES
PER LES ENTITATS DE CASTELLDEFELS

| DIA dimecres, 11 de març
| 11 h
| LLOC Sala Margarida Xirgu-Biblioteca RFJ

ESPECTACLE DE DANSA
A càrrec de l’Escola de Dansa de Castelldefels

PILAR DE DONES, a càrrec dels Castellers de Castelldefels (Agrupació de Cultura Popular)

LECTURA DEL MANIFEST

Dins del la XVI Marató del Mediterrani RACC

Vine a conèixer els tallers que organitzen diverses entitats del nostre municipi i participa-hi. Hi participaran Club de Bàsquet Castelldefels, Club de Futbol Sala, Castelldefels Rugby Unión Club, Tallers
de Costura de l’AV Vista Alegre, Club de Tennis Andrés Gimeno, CASAP Can Bou i el Gremi de Comerç de Castelldefels.

Jocs interactius: ràpids i visuals
ESPAI INFANTIL
· Puzles educatius feministes i sobre Drets Humans.
· Acolorir imatges de personatges i situacions no estereotipades pel
que fa al gènere.
· Els quatre sabaters feministes.
· Joc de les emocions.

ESPAI ADULTS
· Com tires la canya? Joc de pesca d’ànecs amb preguntes per reflexionar sobre els mites de l’amor romàntic.
· Peta els prejudicis! Joc de dards per a reflexionar sobre estereotips
de gènere i desmuntar-los.
· Tomba el patriarcat. Joc de bitlles per visibilitzar referents i fites
feministes i en pro dels Drets Humans de les dones.
· Plaer! En parlem? Conversació sobre parts del cos plaents partint
de dibuixos de cossos no normatius.

LA PARTICIPACIÓ

DE LES DONES:
ANYS DE
20 CONSELL

MUNICIPAL

| DIA dissabte, 7 de març
| d’11 a 13.30 h
| LLOC Plaça de l’Església

TAULA RODONA: “Ciutadania europea: drets i mirada feminista”

LA PARTICIPACIÓ

DE LES DONES:
ANYS DE
20 CONSELL

MUNICIPAL

a càrrec d’Oriol Lázaro, secretari del Consell Català del Moviment
Europeu i Eugenia Bretones, politòloga feminista i responsable Gènere Colpis - Col·legi de professionals de la Ciència política i la
sociologia de Catalunya
| DIA dimecres, 11 de març
| 19 h
| LLOC I ORGANITZA Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado

