
Del 4 al 16 de març de 2016 · Castelldefels

Les dones i el poder de les
xarxes socials

 

 

XXXII JORNADES DE LES DONES

 

Divendres  11 de març

Acte central 

 EXHIBICIÓ DE VÍDEOS PREMIATS EN EL CONCURS DE CURTS 
NODAIGUAL

 CONFERÈNCIA: “Internet, és femení”, a càrrec de Trina Milan, 
experta en màrqueting i comunicació digital.

 ESQUETX TEATRAL a càrrec de la companyia Paranoia. 

Horari: 19 h
Lloc: Espai Margarida Xirgu - Biblioteca  RFJ 

Dilluns 14  de març

L’HORA DEL CONTE: Contes per la igualtat
Heroïnes d’avui, d’ahir... de sempre!

Lluitadores, aventureres, valentes... Bruixes, pirates, mares... dones! 
Dones que mai giren l’esquena davant l’adversitat, enfrontant-se al seu 
destí, giravoltant les idees i pensaments dels qui manen i de les persones 
del seu voltant. Un viatge arreu del món, t’hi apuntes?

A càrrec de la companyia Gates Gatunes.
Per a infants a partir de 4 anys. 

Horari: 18 h
Lloc: Biblioteca RFJ 

Dimecres 16 de març 

TALLERS AL CARRER

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.

Horari: de 10.30 a 13 hores
Lloc: Rambla de Blas Infante, 15 (Can Vinader)
Organitza: Grup de Dones de Castelldefels.



 

 

 

Dilluns 29 de febrer

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

Projecció dels treballs presentats en el VI Concurs de curts d’igualtat i 
usos del temps NodaIgual. Al finalitzar la projecció hi haurà una votació 
del públic al millor curtmetratge.
Dirigida a l’alumnat de secundària i públic en general, fins a  completar  
l’aforament de la sala.  

Horari: 12 h
Lloc: Teatre Plaza

Divendres  4 de març

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

 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.

 Lliurament de premis dels curts.

 Esquetxos teatrals a càrrec de la companyia Paranoia.

Horari: 18 h
Lloc: Teatre Plaza

Diumenge 6  de  març

Matí 

 ESPECTACLE A CÀRREC DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE 
CASTELLDEFELS

 CASTELL  DE DONES A CÀRREC DE CASTELLERS DE CASTELLDEFELS 
(Agrupació de Cultura Popular)

 LECTURA DE MANIFEST 

Horari: a partir de les 12 h
Lloc: Plaça de l’Església  

Tarda

 JORNADA JOVE PEL DIA DE LA DONA. Diverses activitats a càrrec 
de les entitats juvenils de Castelldefels. 
Música, balls, debat, elaboració mural... i lectura de manifest. 

Horari: a partir de les 17 h    Lloc: Plaça de l’Església  

Dilluns 7 de març

TEATRE: DONA IGUAL!

Espectacle de sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats en la 
perspectiva de gènere, enfocada a la inserció professional dels joves.
Adreçat a l’alumnat de l’Institut Les Marines.  

Horari: 10.30 h    Lloc: Espai Margarida Xirgu - Biblioteca RFJ   

Dimarts 8 de març

1. COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Concentració davant de l’Ajuntament per commemorar el Dia 
Internacional de les Dones i lectura del manifest a càrrec de Clàudia 
Font i Ramón Josa.

Inauguració de l’obra “parlant”: Cantar las cuarenta. Cuarenta mujeres 
alzan la voz. Un mural escultòric que representa a una dona que per 
mitjà de la veu de quaranta dones es farà ressó de “totes aquelles coses 
que les dones ja no estem disposades a callar...”. L’obra de l’escultora 
local Amparo Garcia Hernández, amb la col·laboració de Damià Pont i 
Pons.
(L’exposició romandrà al vestíbul de l’Ajuntament fins al 16 de març).

Horari: 12 h    Lloc: Plaça de l’Església,1

2. REPRESENTACIÓ DE L’OBRA TEATRAL:
 Mulliers 

Ens situem en un futur llunyà, on fa més de 
tres-cents anys el cromosoma Y ja no existeix 
en un organisme humà, és a dir, l’home no 
existeix. Després de passar per un caos total, 
un govern autoritari va establir la pau, amb 
un gran cost de llibertat per a la societat, 
composta únicament per dones.

A l’actualitat la societat està plantejada perquè no hi hagi més 
guerres, reconstruir tot el que es va destruir durant aquestes i 
esperar a que neixi un nen, gràcies al banc d’esperma que encara 
conserven. Però, segur que tothom vol tenir un nen dins d’aquesta 
societat? Tu què triaries, el teu fill o la humanitat?

Horari: 20.30 h    Lloc: Teatre Plaza
Entrada gratuïta. Lliurament de tiquets a la taquilla del Teatre una 
hora abans de l’inici de l’obra. 

Dimecres 9 de març

TEATRE: DONA IGUAL!

Espectacle de sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats en la 
perspectiva de gènere, enfocada a la inserció professional dels joves.
Adreçat a l’alumnat del col·legi Frangoal. 

Horari: 10.30h    Lloc: Espai Margarida Xirgu - Biblioteca RFJ   

Dimecres 9  de març

SESSIÓ DE CINEMA AMB LA PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA: 
“SUFRAGISTAS”

País: Regne Unit 
Duració: 106 min
Direcció: SARAH GAVRON 
Premis: 2015 SATELLITE AWARDS.
NOMINACIÓ A MILLOR ACTRIU 
I GUIÓ ORIGINAL. 
Sinopsi: El moviment sufragista va néixer a 
Anglaterra en vigílies de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918). La majoria de les sufragistes 
no procedien de les classes altes, sinó que eren 
obreres que veien impotents com les seves 

pacífiques protestes no servien per a res. Llavors es van radicalitzar i, 
en la seva incansable lluita per aconseguir la igualtat, es van arriscar 
a perdre-ho tot: la feina, la casa, els fills i la vida. La protagonista és 
Maud (Carey Mulligan), una dona que va reivindicar intrèpidament la 
dignitat de les dones.

Horari: 20.30 h    Lloc: Cinemes Metropol 
Avís: L’accés al cinema serà lliure a fins completar-ne l’aforament.


