
Castelldefels, per la igualtat d'oportunitats
entre dones i hom

es

Del 8 al 15 de m
arç

Jornades de les Dones
XXII

COL·LABORACIÓ:

ORGANITZACIÓ:

C
onsell m

unicipal
de les D

ones



TALLERS AL CARRER

Exposició i dem
ostració dels tallers de pintura, puntes de coixí,  tapissos,

etc. que es fan en el Grup de Dones de Castelldefels.

Horari: De 10:30 a 13 hores   Lloc: Ram
bla Blas Infante, 15 (Can VIN

ADER)

TEATRE: M
ar Nuestro, d'Alberto Pedro Torriente

·Actrius: Gladys Guzm
án, Gizane Sastre, Helena Costa da Silva, Gilliam

 Vargas
·Direcció: G.G. López

Horari: 20 hores   Lloc: Sala M
argarida Xirgu

Preu: Entrada gratuïta. Les entrades es podran recollir a partir del dia 8 de m
arç

a la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, la Regidoria de Pau i Solidaritat, el Centre
M

unicipal Frederic M
om

pou, la Biblioteca M
unicipal Ram

on Fernández Jurado, les
Oficines d'Atenció Ciutadana i el Grup de Dones de Castelldefels.

AVÍS: Les entrades seran vàlides fins 10 m
inuts abans de com

ençar l'acte. A partir
d'aquella hora, l'entrada quedarà anul·lada i l'accés a la sala serà lliure fins a com

-
pletar l'aforam

ent del teatre.

Col·labora: regidoria d'Educació, Pau i Solidaritat

ACTE COM
ARCAL. SOPAR DE CONVIVÈNCIA

Sopar-trobada de convivència am
b m

otiu de la visita de les dones de
Castilla-La M

ancha a Olesa de M
ontserrat.

Horari: 22 hores   Preu: 30 euros

Lloc: Restaurant Cafè del Centre (C/ Am
ple, 6. Tel. 93 778 10 12) Olesa de M

ontserrat

Reserves: Federació de Dones del Baix Llobregat. Tel. 93 637 22 99 (abans
del dia 2 de m

arç)

Organització: Associació Dones i Progrés d'Olesa de M
ontserrat

DANSA AL CARRER
Exhibició de dansa a càrrec de l'Escola M

unicipal de Dansa
Lectura del m

anifest del Dia Internacional de les Dones

Lloc: Plaça de l'Església, 1   Horari: 12:30 hores

ACTE CENTRAL: EL PLA M
UNICIPAL D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES

I HOM
ES A CASTELLDEFELS

·Presentació: Antonio Padilla i Reche, alcalde
·Intervenció: Diputació de Barcelona

N
úria M

ilà, regidora de Polítiques d'Igualtat
·Conferència: Per un nou contracte social entre dones i hom

es.
·A càrrec de: Francesca Puigpelat M

artí, degana de la Facultat de Dret i
catedràtica de Filosofia del Dret de l'UAB

TALLER EXHIBICIÓ: Dansa del ventre

·A càrrec de: Lucía M
elón

Lloc: Centre M
unicipal Frederic M

om
pou   Horari: 19 hores

·Serveis:
Infància: Hi haurà un servei d'atenció a la infància.
Intèrpret: Les persones que necessitin un servei d'intèrpret de signes,
alternatiu a la com

unicació auditiva, el poden sol·licitar fins al dia 10 de m
arç,

per una d’aquestes vies: per telèfon al 936 364 144, al C.M
. Frederic M

om
pou,

enviant un fax al 93 635 27 53, a nom
 de M

arta H
ernández o per correu

electrònic a: vidal.perez@
castelldefels.org

Atenció: Les persones que tinguin al seu càrrec algun fam
iliar dependent

(discapacitat o persona gran) i vulguin assistir a la conferència, poden sol·li-
citar un servei d'atenció dom

iciliària fins al dia 10 de m
arç, posant-se en

contacte am
b la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, al Centre M

unicipal Frederic
M

om
pou o al telèfon: 936651150 extensió 1807

CINEM
A: M

ONSTER
Oscar a la m

illor actriu. Charlize Theron va guanyar l'Oscar pel seu paper en
la pel·lícula “M

onster”, com
o l'assassina serial Aileen W

uornos, una prostituta
de carreteres que executava als seus clients.

Lloc: Cinem
a M

ETROPOL   Horari: 20 hores

Preu: Entrada gratuïta. Les entrades es distribuiran durant l'acte central de les
Jornades el dia 13 de m

arç i la resta (en el cas que en quedin) es podran recollir
a partir del dia 14 de m

arç al Centre M
unicipal Frederic M

om
pou i a l'Oficina d'Atenció

Ciutadana de l'Ajuntam
ent, a la Biblioteca M

unicipal Ram
on Fernández Jurado i al

Grup de Dones de Castelldefels.

AVÍS: (Les entrades seran vàlides fins 10 m
inuts abans de com

ençar l'acte. A partir
d'aquella hora, l'entrada quedarà anul·lada i l'accés a la sala serà lliure fins a

8 de m
arç:

Dim
ecres

PROGRAM
A D'ACTIVITATS

10 de m
arç:

Divendres

11 de m
arç:

Dissabte

12 de m
arç:

Dium
enge

13 de m
arç:

Dilluns

15 de m
arç:

Dim
ecres


