
COL·LABORACIÓ:

ORGANITZACIÓ:

25 de febrer
i del 5 al 13
de març de 2004

JORNADESXX
DE LES DONES

Consell Municipal
de les Dones



PROGRAMA D’ACTIVITATS

[Dimecres 25 de febrer]

Presentació del projecte de la Federació de Dones del Baix Llobregat:

"Integració sociolaboral de les dones víctimes de la violència

de gènere”, a  càrrec de la Federació de Dones per la Igualtat del

Baix Llobregat

Horari: 19 hores

Lloc: Grup de Dones de Castelldefels

[Divendres 5 de març]

Teatre Grup de Dones: Representació teatral de sainets acompanyats

de canapès.

Horari: 21 hores

Lloc: Sala Margarida Xirgu

Organitza: Grup de Dones de Castelldefels

[Dissabte 6 de març]

El sopar de les dones. Preu aproximat 30 euros. Els tiquets es podran

recollir fins al dia 27 de febrer en  el Grup de Dones. c/ Rambla Blas

Infante, 15.

Organitza: Grup de Dones de Castelldefels

[Dilluns 8 de març]

Salutació: Antonio Padilla i Reche, alcalde

Conferència: El valor del treball reproductiu i domèstic:

· Repercussions econòmiques, socials

· Conseqüències en les jubilacions i  pensions de viduïtat.

A càrrec de:

Pilar Carrasquer Oto, professora de la Facultat de Sociologia de la UAB.

Sensi Domínguez Recio, responsable del Departament de la Dona de

UGT de Catalunya

Presentadora i moderadora: Núria Milà i Gonzalo, regidora de Polítiques

d’Igualtat

Homenatge del Consell Municipal de les Dones al grup Usted Puede

Ayudar a los Demás pels més de 20 anys d’activitat.

Representació teatral: "Fragata Heroína"

La visió d’aquest espectacle és realment esfereïdora i un ja no és el

mateix que era quan tot ha acabat. Amb Fernando Japke i Silvia Lezcano.

Aperitiu

Horari: 18.30 hores

Lloc: Centre Municipal Frederic Mompou

Per als més petits hi haurà un servei d’atenció amb animació

infantil.

[Dimarts 9 de març]

Xerrada-col·loqui: “Dieta i Menopausa. La importància de l’ali-

mentació en aquesta etapa."

A càrrec de Carme Sánchez Villalba, dietista.

Moderat per Mireia Ferré Martí, regidora de Sanitat i Consum.

Amb la col·laboració de Caprabo

Horari: 18.30 hores

Lloc: Centre Municipal Frederic Mompou

L’entrada és lliure però, donat que són places limitades, cal

recollir invitació a l’oficina d’Atenció Ciutadana o al Centre

Municipal Frederic Mompou.

Per als més petits hi haurà un servei d’atenció amb animació

infantil

[Dimecres 10 de març]

PEL·LÍCULA: Las mujeres de verdad tienen curvas

Horari: 20.30 hores

Lloc: CINE PLAZA

Entrada gratuïta. Les entrades es distribuiran durant els

actes dels dies 8 i 9 de març i la resta (en el cas que en

quedin) es podran recollir el dia 10 de març al  Centre Mu-

nicipal Frederic Mompou i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

[Dissabte 13 de març]

DANSA AL CARRER: Exhibició de

dansa a càrrec de l’Escola Muni-

cipal de Dansa.

Lectura del manifest del Dia Inter-

nacional de les Dones Treballa-

dores.

Lloc: Plaça de l’Església, 1

Horari: 12 hores


