
INSCRIPCIONS I SERVEI DE GUARDERIA:
A causa de la limitació d’espai al Centre Municipal Frederic Mompou i per poder
organitzar els grups per al desenvolupament dels diversos actes i dels dies 9, 11 i 12
de març, es prega que es faci la inscripció:

·A les Oficines d’Atenció Ciutadana ubicades a l’Ajuntament i al Centre Municipal
Frederic Mompou, o per telèfon, als números 936651150 – 936 364144.

·Per correu electrònic, a l’adreça e-oac@castelldefels.org: XXI Jornades
de les Dones, indicant nom i cognoms, adreça, telèfon i si s’utilitzarà el
servei de guarderia.

·Per Internet, www.castelldefels.org

Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que s’inscriguin i assisteixin a
dos actes de les Jornades de Conciliació i responsabilitats compartides, dels dies
9, 11 i 12 de març.

També hi haurà un servei gratuït de guarderia per als actes realitzats al Centre
Municipal Frederic Mompou per als dies 9, 11,12 i 16. Cal fer-ne la reserva als llocs
que s’indiquen per a les inscripcions.

ALTRES ACTIVITATS

Diumenge 6 de març

Dansa al carrer
Exhibició de dansa,  a càrrec de l’Escola Municipal de Dansa
Plaça de l’Església a les 12 h.

Del 7 al 21 de març

Exposició de llibres: Les dones al món: la literatura, les arts, la política i les ciències
Lloc: Biblioteca Municipal Ramon Fernández Jurado
Organització: Biblioteca Municipal Ramon Fernández Jurado

Dimarts 8 de març

Tertulia Radiofònica sobre la conciliació de la vida laboral, la vida familiar i personal,
amb la participació de dones que a la seva situació laboral i familiar s'afegeix una
disminució (AMIC), una representat política que a més a més és mare i treballadora
i altres contertulianes que treballen en diferents sectors laborals.
De 19 a 20 h. CONNECTA'T AL 98FM

Organització: Radio Municipal de Castelldefels

Dimecres 9 de març

TALLERS AL CARRER: Exposició i demostració dels tallers que es realitzen en
el Grup de Dones de Castelldefels.
Horari: 10 a 12 h.
Lloc: Davant del local del Grup de Dones de Castelldefels
C/ Rambla Blas Infante, 15, baixos (Can Vinader)

PROGRAMA
D’ACTIVITATS

Dissabte 12 de març

L’esport femení: Animen els nostres equips

Futbol Sala
18:15 h. Castelldefels Femení FSB  - Penya Andorrana - L' Hospitalet CF
19:15 h. Castelldefels Femení FSA  - Sant Esteve CD
Lloc: Poliesportiu de Can Roca ( c/ Castanyer s/n)

Esport Handbol
17:30 h. Esportiu Castelldefels B - La Salle Montcada
19:30 h. Esportiu Castelldefels A (divisió d' Honor) - València Villegas Marítim
Lloc: Pavelló Poliesportiu Municipal Can Vinader (rambla Blas Infante s/n)

Organitza: Patronat d’Esports

Teatre: Pisito de soltera de Jaime de Armiñan
A càrrec del Grup de Teatre “Artesano”
Lloc: Sala Margarida Xirgu
22 h. Entrada gratuita

Organització : Grup de Dones de Castelldefels

Dimecres 16 de març

Presentació del Manual de recomanacions per a la participació de les dones en la
vida pública i social
Acte adreçat especialment a les entitats i organitzacions ciutadanes. Es lliurarà
un exemplar del Manual a cadascun de les/dels assitents a l’acte.
19 h.

Cinema: El principio de Arquímedes
Direcció: Gerardo Herrero
Intèrprets: Marta Belaustegui, Roberto Enríquez, Blanca Oteyza, Alberto Jiménez,
Vicky Peña.
Lloc: Cinema PLAZA
21 h.
Entrada gratuïta. Les entrades es distribuiran el dia 9 de març en l’acte d’inauguració
de les Jornades i la resta (en el cas que en quedin) es podran recollir a partir del dia
10 de març en les l’Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament i del Centre Municipal
Frederic Mompou i en la Biblioteca Municipal Ramon Fernández Jurado.

Dijous 17 de març

Tertúlia literària: “Entre visillos” de l’autora Carmen Martín Gaite
Horari: 18 h
Lloc: Biblioteca Municipal Ramon Fernández Jurado.
A partir de l’1 de març es podran recollir a la Biblioteca exemplars de la novel·la.
Per limitacions d’espai, el nombre de participants no ppodrà excedir de 25 persones.

Jornades:
LA CONCILIACIÓ LABORAL I LES RESPONSABILITATS COMPARTIDES.
Tallers participatius

Dimecres 9 de març

Acte central:
Inauguració de les Jornades,  a càrrec d’Antonio Padilla Reche, alcalde de Castelldefels

Conferència-Debat: La conciliació de la vida laboral i familiar: Un horitzó possible?
a càrrec de Teresa Torns Martín, catedràtica de Sociologia de la UAB
Presentació i moderació a càrrec de Núria Milà i Gonzalo, regidora de Polítiques
d’Igualtat

Aperitiu
Centre Municipal Frederic Mompou
19 h.

Divendres 11 de març

17:30 h. Recepció d’assistents i lliurament de documentació
18:10 h. Presentació de l’estudi Castelldefels, una ciutat cap a la conciliació i la

corresponsabilitat, a càrrec de Núria Milà, regidora de Polítiques d’Igualtat.
i Paula Mattio, d’ALEPH Comunicación Personal, empresa que l’ha elaborat.

18:25 h. Taula rodona: La conciliació laboral i familiar. Les empreses i els sindicats.
Joseph Collin Scharpé, empresari
Sensi Domínguez, Departament de la Dona de la UGT
Moderació a càrrec de la Diputació de Barcelona

Dissabte  12 de març

9:45 h. Recepció d’assistents
9:55 h. Conferència-debat: Les organitzacions socials, a càrrec de Marta Mas i

Perulles, presidenta de la Federació de Dones de Catalunya per la Igualtat.
11:00 h. Esmorzar
11:30 h. Tallers:

a) Aspectes a treballar per a una coresponsabilitat entre homes i dones.
b) Bones pràctiques empresarials. Alternatives i propostes per a Castelldefels
c) Mesures de conciliació des de les organitzacions socials i les administracions
públiques.

13:00 h. Clausura



La incorporació del col·lectiu
femení al mercat laboral ha
permès que es fessin visibles
les tasques queles dones han
dut a terme al llarg de la
història sense cap reconei-
xement social. Unes tasques
que, s’ha de dir, són impres-
cindibles en la vida quotidiana
i ho són, així mateix, per al
desenvolupament adequat de
les persones. Al mateix temps,
la incorporació de les dones
al mercat de treball està
repercutint en la seva qualitat
de vida pel fet que sovint
recau damunt seu una doble
jornada laboral i domèstica.

L’Ajuntament de Castelldefels
vol contribuir a fer compa-
tibles la vida laboral, familiar
i personal. És per això que
aquestes XXI Jornades de les
Dones giraran entorn d’aquesta
qüestió. Les Jornades han de
ser un espai de reflexió i de
propostes per avançar cap a
un model de responsabilitats

compartides entre homes i
dones, un model que incorpori
valors d’igualtat de gènere en
la formació dels infants.

D’altra banda, la regidoria de
Polítiques d’Igualtat, amb el
suport de la Diputació de
Barcelona, està duent a terme
un estudi per analitzar la
percepció que té la ciutadania
en relació  amb les accions,
els serveis i les infraes-
tructures de què disposa
l’Ajuntament per ajudar a la
conciliació de la vida laboral,
familiar i personal. A partir del
diag-nòstic d’aquesu estudi es
treballaran i les accions de
sensibilització i els serveis i
les infraes-tructures que ajudin
a fer possible aquest objectiu.

Per tot això els encoratgem a
participar de ple en aquestes
Jornades. Les reflexions i les
propostes que generin ens
ajudaran a avançar cap a una
ciutat conciliadora i cores-
ponsable.

Antonio Padilla
Alcalde de Castelldefels

Núria Milà
Regidora de Polítiques

d’Igualtat

Presentació

Del 6 al 21 de març de 2005

XXIJORNADES
DE LES DONES

LA CONCILIACIÓ ENTRE LA VIDA
FAMILIAR I LA VIDA LABORAL

I LES RESPONSABILITATS COMPARTIDES

COL·LABORACIÓ:

ORGANITZACIÓ:

Consell municipal
de les Dones


