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ACTIVITATS

XERRADA

“DONES MIGRADES, DONES
TREBALLADORES: REPTES
PER LA INTEGRACIÓ
SOCIOLABORAL”
2 de març, a les 17.30 h
Espai Àgora (c. de Sol i Padrís, 93)
Es parlarà de la inserció laboral de les
dones migrades a Catalunya i els reptes
en la integració sociolaboral. A càrrec
de l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT).
Organització: UGT

MOSTRA

“ARTESANIA PER
LA IGUALTAT”
De l’1 al 8 de març
- De dilluns a dijous,
de 10 a 12 h i de 15 a 17 h
- Divendres, de 10 a 12 h
CIPO (c. de l’Himàlaia, 41)
Mostra i venda de llibretes amb paper reciclat, espelmes, xapes, sabons,
imants... per commemorar el 8 de
Març, Dia Internacional de les Dones.
Productes artesanals realitzats pel personal amb discapacitat intel·lectual del
Centre Ocupacional de CIPO.
> Accés lliure per a tots els públics.
Organització: CIPO

PARTIT AMISTÓS DE
FUTBOL SALA FEMENÍ
4 de març, a les 18.45 h
Pati de l’Escola Joan Montllor
(pl. de Karl Marx)
Partit amistós de futbol sala femení
amb les jugadores dels equips de la
Fundació Idea i Âristoi Footbal Academy per fomentar la relació entre
elles, a més de promoure i incentivar
el futbol femení i la interculturalitat en
l’esport.
Organització: Fundació Idea
Col·labora: Âristoi Footbal Academy

#DonesiInterculturalitat
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ACTIVITATS
COL·LOQUI

TAULA RODONA

“SUPONGAMOS QUE VIAJO
SOLA”
Una història de superació
a través del viatge i el
feminisme
A càrrec d’Helena Palau, fotògrafa
i videògrafa
7 de març, a les 17 h
Oficina Jove
(c. de Blasco de Garay, 19)
L’autora del llibre Supongamos que
viajo sola, Helena Palau, parlarà de la
seva experiència com a dona jove que
decideix viatjar en solitari, creant un recorregut fotogràfic pels llocs que l’han
interpel·lat i l’han ajudat a conèixer-se
a si mateixa i a entendre el món que
l’envolta.
> Activitat adreçada a joves de 12 a 29
anys.
> Cal inscripció prèvia a:
93 745 33 01
689 32 19 45
@sbdjove
oficinajove@ajsabadell.cat
Organització: Ajuntament de Sabadell

“LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
A MÈXIC I LES DIFICULTATS
D’INTEGRACIÓ
ADMINISTRATIVES I SOCIALS PER A LES DONES
MIGRANTS A ESPANYA”
7 de març, a les 17 h
Amb l’advocada mexicana Lucha Castro, que ha hagut de marxar del país
per la seva lluita, i la responsable de
Mujeres Pa’lante.
Enllaç a la conferència:
https://zoom.us/webinar/register/
WN_WyaUKaPZS-q1oi0-gcxh9w
Organització: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell

TALLER DE DEFENSA
PERSONAL PER A DONES
7 i 14 de març, de 18.30 a 20.30 h
Casal Cívic Sabadell - Roureda
(c. de Costabona)
Espai per compartir consells i eines
d’iniciació a la defensa personal.
> Activitat adreçada a dones a partir de
16 anys.
> Cal inscripció prèvia a:
93 723 98 40
cc.sabadellroureda@gencat.cat
Casal Cívic Sabadell-Roureda.
Organització: Casal Cívic Sabadell - Roureda
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ACTIVITATS

8M

ACTE
CENTRAL

LLEGINT EL 8M

8 de març, d’11 a 13 h i de 17 a 19 h
Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Lectures públiques amb textos de narrativa i poesia escrits per
dones, amb especial homenatge a dones sabadellenques. Lectura del manifest de la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI.
Organització: Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI i Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS)
Col·labora: Centre de Normalització Lingüística de Sabadell (CNL) i
Biblioteques Municipals de Sabadell
Amb el suport de: Ajuntament de Sabadell

JOC “L’OCA DEL FEMINISME”
8 de març, a les 17.45 h
Espai Jove Doctor Plans
(c. del Portal de la Floresta, 20)
Mitjançant el joc de l’oca, ens endinsarem
en el feminisme i la igualtat de gènere,
descobrirem dones importants de la història i analitzarem situacions diàries de
desigualtat i vulneració de drets.
> Activitat adreçada a joves de 12 a 18
anys.
> Cal inscripció prèvia a:
jovesaecd@gmail.com
606 45 98 44
Organització: Espai Jove Doctor Plans
i Associació Esportiva Can Deu

#DonesiInterculturalitat
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ACTIVITATS
TALLER

“INTRODUCCIÓ DE LA
PERSPECTIVA DE GÈNERE
ALS GRUPS”
A càrrec de L’Eixida Autogestió
Cooperativa
9 de març, de 17 a 19.30 h
Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Eines i tècniques de facilitació d’equips
per fomentar millors experiències de
treball grupal, fomentant que les tasques reproductives es valorin de la
mateixa manera que les productives.
S’abordaran de forma pràctica i concreta els reptes que presenti cada entitat
participant.
> Formació gratuïta adreçada a entitats sense ànim de lucre de Sabadell.
> Places limitades.
Cal inscripció prèvia a:
web.sabadell.cat/entitats-home/formacio
> Més informació a:
entitats@ajsabadell.cat
93 745 31 84

XERRADA

“AFGANISTÁN EN EL
ABISMO”
A càrrec del fotògraf i periodista
Gervasio Sánchez i de la periodista
Mònica Bernabé
9 de març, a les 19 h
Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Xerrada amb els autors de l’exposició
“Dones. Mujeres. Afganistán”: el fotògraf i periodista Gervasio Sánchez,
especialitzat en conflictes armats, i
l’autora dels textos, Mònica Bernabé,
única periodista de l’Estat espanyol
que ha informat permanentment des
de l’Afganistan durant 8 anys.
Organització: Ajuntament de Sabadell

Organització: Ajuntament de Sabadell
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ACTIVITATS
CICLE

“DONES I
INTERCULTURALITAT”
10, 15 i 24 de març, a les 18.30 h
Casal Pere Quart (Rambla, 69)
En un món on les opressions envers les
dones s’entrecreuen amb la diversitat
intercultural, coneixem les experiències de tres dones que han reivindicat
el paper de les dones des de les seves
trajectòries personals i professionals.
Accés lliure per a tots els públics.
> 10 de març
“Feminismos gitanos”, a càrrec de
Séfora Vargas Martín, advocada feminista d’ètnia gitana
> 15 de març
“Per un feminisme universal”, a
càrrec de Najat El Hachmi, escriptora
d’origen marroquí, autora del llibre
“Sempre han parlat per nosaltres”
> 24 de març
Monòleg “La negra batalla”, a
càrrec d’Asaari Bibang, actriu, escriptora, humorista i activista feminista equatoguineana
Organització: Ajuntament de Sabadell

PARTITS AMISTOSOS DE
FUTBOL SALA I BÀSQUET
12 de març, d’11.30 a 14.30 h
Pista Poliesportiva Municipal de
les Termes (c. de l’Illa Bella, 20)
Jornada esportiva amb la participació
de les nenes i joves del Projecte Lúdic
Esportiu Margarida Bedós (PLE-MB2).
Organització: Ludo Margarida Bedós
(LMB2)
Col·labora: Ajuntament de Sabadell i Associació de Veïns de les Termes

ESPECTACLE AL CARRER

“DÓNA A DONA”
A càrrec de la companyia
Pendientes de un Hilo
12 de març, a les 12 h
Plaça del Pi
Actuació teatral a càrrec de les actrius
Gemma Martínez i Mònica Lopez, que
faran reflexionar sobre la situació de les
dones a la societat, amb un perspectiva
de gènere, feminista i intercultural.
> Accés lliure per a tots els públics.
Organització: Associació Sabadell Més
Col·labora: Companyia Pendientes de un
Hilo

#DonesiInterculturalitat
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ACTIVITATS
ESPECTACLE DE FOC I MÚSICA

ESPECTACLE INFANTIL

“LES FILLES DEL SOL I
DEL FOC, DONES DEL
KURDISTAN”

“TU TURUTUT LA
PRINCESA”

A càrrec de Bruixes del Nord
12 de març, a les 20 h
Racó del Campanar
Homenatge de les Bruixes del Nord a
la revolució de dones del Kurdistan, la
gesta més gran que un grup de dones
s’ha proposat dur a terme en els darrers 40 anys, en un continent on la
dona no només no posseeix ni veu ni
vot sinó que a més a més és reduïda
a ser un objecte propietat dels homes.
Organització: Bruixes del Nord
Col·labora: Ajuntament de Sabadell

A càrrec de la companyia La Bleda
13 de març, a les 12 h
Racó del Campanar
La Princesa Bleda emprèn un viatge
per recuperar el seu tresor. El trobarà,
però en un lloc ben diferent al que s’havia imaginat. I és que el seu tresor no
és ben bé com ens l’havíem imaginat…
Vine i ho descobrirem!
> Activitat adreçada a famílies.
Organització: Ajuntament de Sabadell

CONFERÈNCIA

“LA DONA AMAZIG A
CATALUNYA”
A càrrec de Fatima Ouhaddou, Hassain Agultim i Abdellah Ihmadi
13 de març, a les 18 h
Centre Cívic de Can Rull
(c. de Sant Isidor, 51)
Una trobada amb les famílies amazigues per debatre i reflexionar sobre la
realitat de la dona amaziga a Catalunya, especialment a Sabadell.
> Accés lliure per a tots els públics, especialment famílies i dones amazigues.
Organització: Associació Anaruz N Afrika i
Associació Amunt
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ACTIVITATS
PROJECCIÓ AUDIOVISUAL

“BRUIXES”

16 de març, a les 18 h
Centre Cívic de Ca n’Oriac
(c. d’Arousa, 2)
Audiovisual que narra les històries
paral·leles de dues dones excloses i
jutjades per la societat en diferents
moments històrics, una a la Catalunya
del segle XVII i l’altra als nostres dies.
Realitzat per l’alumat de 3r d’ESO de
l’Institut Ca n’Oriac, en el marc del projecte transversal “Bruixes. Les tres de
Sabadell”
Organització: Institut Ca n’Oriac
Col·labora: Ajuntament de Sabadell

DANSA TEATRALITZADA

“LES 3 DE SABADELL”
17 de març, a les 19 h
Plaça Doctor Robert
Acte de desgreuge per recuperar una
part de la memòria històrica de la ciutat, recordant les tres dones jutjades i
executades al segle XVII per bruixes.
Dansa per visibilitzar totes les dones
migrades, excloses, sàvies, remeieres,
valentes i treballadores que han estat
discriminades al llarg de la Història.
Protagonitzada per l’alumat de 4t
d’ESO de l’Institut Ca n’Oriac.

TALLER

“CREUANT CAMINS”
A càrrec de Rosa Herranz, educadora social, i Alba Serra, artterapeuta i
treballadora social
18 de març, de 17 a 19 h
Servei d’Intervenció
Especialitzada (SIE) Vallès Occidental - Sabadell
(c. de les Valls, 26-28, 1r pis, porta 7)
Taller creatiu amb propostes de música, dansa i pintura. Una trobada artística com a forma d’empoderament, amb
la idea de dibuixar els nostres camins
de vida.
> Activitat oberta a totes les dones
que hi vulguin participar. Mentre dura
l’activitat, hi haurà un espai per a les
criatures.
> Inscripcions fins a l’11 de març a:
sievallesoccidental@safareig.org
93 852 87 87
Organització: SIE Vallès Occidental Sabadell
Col·labora: Projecte Veus Migrades - Entitat El Safareig

Organització: Institut Ca n’Oriac
Col·labora: Ajuntament de Sabadell

#DonesiInterculturalitat
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ACTIVITATS
ITINERARI

RECITAL

“SAPS QUÈ FEIA LA TEVA
BESÀVIA?”

“EN-VERS, LA DONA”

A càrrec d’Arca Temàtica
20 de març, a les 11 h
Sortida des de la farmàcia del
Mercat Central
Passeig pel centre de Sabadell per
conèixer històries d’algunes dones conegudes i d’altres que no ho són tant,
i de col·lectius que van donar molt de
caràcter a la ciutat: des de les dones del
tèxtil, fins a les pentinadores, manicureres, cotillaires, modistes, brodadores,
planxadores, etc.
> Activitat adreçada a tots els públics.
> Cal inscripció prèvia a:
93 727 85 55 / 696 756 561
Organització: Ajuntament de Sabadell Museu d’Història de Sabadell

22 de març, a les 18 h
Auditori Pere Quart (c. de Lacy, 11)
Recital de poesia de diverses autores i
textos extrets del llibre Les dones conten, a càrrec de les participants dels
tallers del projecte Teatre als barris de
Can Deu i Can Llong.
Organització: Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) i Ajuntament de
Sabadell

PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI

“EL PAPER DE LES DONES
AL MOVIMENT VEÏNAL
DE SABADELL (SEGONA
MEITAT DEL S. XX-2018)”

A càrrec de l’autora, Angelina Puig
i Valls, doctora en Història
23 de març, a les 19 h
Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Durant la presentació s’exhibirà un vídeo amb fragments de les entrevistes
realitzades a moltes de les dones protagonistes d’aquest estudi. Es repartiran exemplars de l’estudi de forma
gratuïta.
Organització: Ajuntament de Sabadell
Col·labora: Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS)
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ACTIVITATS
ESPECTACLE DE DANSA

“MIGRARE”

A càrrec de la companyia Maduixa
26 de març, a les 18 h
Pl. de l’Argub (parc de Catalunya)
La lluita de dones que van haver de
deixar la seva terra d’origen i ara el país
d’arribada les rebutja. Una història de
dones fortes, valentes i, sobretot, resilients. La utilització de les xanques com
a element clau per explicar una història
s’ha convertit en un element que caracteritza i defineix la companyia Maduixa, obrint un univers de possibilitats
per articular un diàleg entre la dansa, el
gest i l’equilibri.
> Espectacle gratuït inclòs dins el Festival de Dansa Metropolitana
Organització: Ajuntament de Sabadell L’Estruch

ACTE DE MEMÒRIA EN
RECORD DE LA MILICIANA
MARIA GARCIA SANCHÍS
27 de març, a les 18 h
Centre Cívic de Can Rull
(c. de Sant Isidor, 51)
Acte en memòria de Maria Garcia Sanchís, assassinada juntament amb altres milicianes a Manacor (Mallorca)
el 5 de setembre de 1936. L’acte finalitzarà amb la col·locació d’una Pedra
de Memòria davant de la casa on ella
vivia, al carrer de Gustavo Adolfo Bécquer, 62. Les Pedres de Memòria, ideades per l’artista Gunter Demnig, són
llambordes que se situen davant de la
casa on vivien les persones víctimes del
franquisme.
Organització: Ajuntament de Sabadell
Amb el suport de: Direcció General de
Memòria Democràtica del Govern de les
Illes Balears, Associació Memòria de Mallorca, Col·lectiu Dones de Llevant i Coordinadora d’Entitats Moviment Feminista de
Mallorca

#DonesiInterculturalitat
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8M A LA
VIA PÚBLICA

Consulteu el Twitter
@sbdgenere per tenir
informació actualitzada
dels Punts Liles

PUNTS LILES

Espais d’informació, sensibilització i assessorament dedicats a l’erradicació de la
violència vers les dones i les persones LGTBI.
CALENDARI DEL MES DE MARÇ

12

DC 9

DE 10.30 A 13.30 H

PG. DE LA PL. MAJOR

DV 11

DE 23 A 2 H

PG. DE LA PL. MAJOR

DG 13 DE 10.30 A 13.30 H

MERCAT AMBULANT DEL C. DE COSTA I DEU

		

(ZONA HERMÈTICA)

DS 19

DE 10.30 A 13.30 H

PL. DEL PI

DS 19

DE 23 A 2 H

PG. DE LA PL. MAJOR

DS 26 DE 10.30 A 13.30H

PL. OVIDI MONTLLOR

DS 26 DE 23 A 2 H

PG. DE LA PL. MAJOR

Dia Internacional de les Dones 2022

8M A LA VIA PÚBLICA
GRAFIT “DONES I INTERCULTURALITAT”
Parc Taulí
Grafit d’elaboració col·lectiva a càrrec
d’Artefakto i les dones vinculades al
projecte Espai Dones Nouvingudes
i Espai de Dones Gitanes amb
l’objectiu de reivindicar els seus drets.

IL·LUMINACIÓ LILA
Del 8 al 13 de març s’il·luminaran de
color lila, com a símbol de reivindicació
dels drets de les dones i la lluita contra les
violències envers les dones:
Fonts de la plaça de Sant Roc
Fonts de la plaça de Catalunya
Fonts de la plaça de la Concòrdia
Fonts de la plaça de la Creu de Barberà
El 8 de març, Dia Internacional de les
Dones, també s’il·luminarà de color lila
l’interior de la Torre de l’Aigua.

#DonesiInterculturalitat
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CONCURSOS
1r CERTAMEN
DE MICRORELATS
“TERESA
CLARAMUNT”

1r CERTAMEN
DE TIKTOKERS

Certamen que premia els millors vídeos
de Tik-Tok que, en menys de 60 segons, expressin els valors d’una relació
sana basada en el respecte i la llibertat,
rebutjant actituds masclistes.
> Adreçat a nois i noies d’entre 11 a 18
anys.
> Presentació de propostes fins al 10
de març.
> Més informació a:
https://infofavstiktok22.wixsite.com/
favstiktok/
Organització: Vocalia de Gènere de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell
(FAVS)
14

Certamen que premia els millors textos
en català o castellà, de màxim 500
paraules (títol inclòs) i que reflexionin
entorn la igualtat de gènere i en contra
la violència masclista.
> Adreçat a nois i noies d’11 a 18 anys.
> Presentació de propostes fins al
18 de març a la consergeria del Centre
Cívic de La Concòrdia (c. de la Lusitània,
2), de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, de dilluns
a divendres (excepte festius).
> Més informació a:
https://infofavsmicrorelat.wixsite.com/
microrelatsfavs
Organització: Vocalia de Gènere de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell
(FAVS)
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EXPOSICIONS

“LAS SIN SOMBERO – LES
DONES DE LA GENERACIÓ
DEL 27”

“DONES I
INTERCULTURALITAT EN
IMATGES”
Del 3 al 30 de març
Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Mostra dels treballs realitzats per
l’alumnat de l’Escola Illa per la imatge
del 8M d’enguany, seguint el fil conductor “Dones i interculturalitat”.

Del 2 al 22 de març
Biblioteca Vapor Badia
(c. de les Tres Creus, 127)
Tothom coneix els grans artistes de la
Generació del 27: Lorca , Buñuel, Dalí...
però qui coneix a Carmen Conde, M. Teresa Leon o Rosa Chanel, entre d’altres?
Mostra fotogràfica sobre les dones mes
importants d’aquest grup i una petita
explicació sobre la seva creació artística
en el mon de les lletres, la pintura, el
teatre o el cinema.
Organització: PSC Sabadell
Col·labora: Ajuntament de Sabadell

Organització: Ajuntament de Sabadell

#DonesiInterculturalitat
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EXPOSICIONS
“DONES. MUJERES.
AFGANISTÁN”
Del 3 al 30 de març
Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Exposició realitzada per Gervasio Sánchez i Mònica Bernabé que ens apropa
la violència contra les dones a l’Afganistan. Una violència endèmica i estructural, potenciada per la guerra, la
impunitat generalitzada, la instrumentalització de la religió i les lleis masclistes, entre d’altres. Malgrat aquest
context, algunes dones han trobat la
manera de fer-se escoltar o de tenir
presència en l’àmbit públic, tan restringit als homes.

“MARIA GARCIA
SANCHÍS (L’OLLERIA,
1882 - MANACOR, 1936):
TEIXIDORA, ESPIRITISTA,
ANARQUISTA I MILICIANA.
UNA PEDRA DE LA
MEMÒRIA A CAN RULL”
Del 4 al 24 de març
Museu d’Història de Sabadell
(c. de Sant Antoni, 13)
Mostra de documentació conservada a
l’Arxiu Històric de Sabadell i que permet
conèixer la relació de Maria Garcia Sanchís amb la ciutat. Exhibició de la Pedra
de la Memòria que se li ha fet des de
l’Associació Memòria de Mallorca, una
llamborda commemorativa creada per
l’artista alemany Gunter Demnig.
Organització: Ajuntament de Sabadell Museu d’Història de Sabadell
Amb el suport de: Diputació de Barcelona i
Generalitat de Catalunya
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EXPOSICIONS
“JOAQUIMA TORRES ORIOL
(1855-1935). UNA MESTRA
A CAVALL DE DOS SEGLES”
Del 4 de març al 18 d’abril
Museu d’Història de Sabadell
(c. de Sant Antoni, 13)
Joaquima Torres Oriol va ser mestra de
l’escola pública elemental de nenes de
Sabadell durant 50 anys, des de 1876,
data del seu nomenament, fins que es
va jubilar el 1924.
En la mostra s’exposarà la placa commemorativa que es va presentar en
l’homenatge ciutadà que se li va fer
amb motiu de la seva jubilació. Aquesta placa s’instal·là a la seu de l’escola,
situada al carrer de Sant Cugat, 127, en
un edifici cantoner amb la carretera de
Barcelona.
Organització: Ajuntament de Sabadell Museu d’Història de Sabadell
Amb el suport de: Diputació de Barcelona i
Generalitat de Catalunya

“ARTISTA I DONA”
LA COL.LECCIÓ EN CLAU DE
DONA
ROSA NIN PAIRÓ
(SABADELL 1933-2021)
LA DONA I EL TÈXTIL.
CREACIÓ D’ALUMNES
DE L’INSITUT VALLÈS DE
SABADELL
Del 8 de març al 30 de juny
Museu d’Art de Sabadell
(c. del Doctor Puig, 16)
La presència de dones creadores als
fons dels museus catalans és una realitat silenciada que avui dia la major part
dels museus volem trencar. Treballem
per donar una major visibilització del
paper actiu de la dona en la creació artística.
> Inauguració: 8 de març, a les 19 h
Organització: Ajuntament de Sabadell Museu d’Art de Sabadell
Col·labora: Institut Vallès

#DonesiInterculturalitat
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EXPOSICIONS
“D’AMÈRICA LLATINA
A SABADELL, DONES
REFUGIADES I MIGRADES”
Del 8 al 31 de març
Centre Cívic de Ca n’Oriac
(c. d’Arousa, 2)
Mostra de fotografies del taller d’artteràpia on han participat diverses
dones refugiades i migrades d’Amèrica Llatina, i que actualment viuen a
Sabadell. Mitjançant els seus treballs,
expliquen qui són, com era la seva vida
abans, com és ara i com es veuen en el
futur.
Organització: Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat (CCAR)

“QUI ÉS VICTORIA
PUJOLAR AMAT?”
Del 15 al 31 de març
Biblioteca del Nord
(rda. de Navacerrada, 60)
Exposició itinerant que ens acosta la
figura de Victòria Pujolar i Amat, la primera locutora en llengua catalana, amb
el nom de Montserrat Canigó a Ràdio
Espanya Independent (REI), coneguda
popularment com “La Pirenaica”. Tota
la seva vida va maldar per exercir la
seva vocació com a pintora i va ser una
ferma defensora dels valors republicans i de la lluita antifranquista.
Organització: Ajuntament de Sabadell
Col·laboració: Institut Català de les Dones

“DONES GEORGIANES PER
LA PAU”
Del 22 de març al 5 d’abril
Centre Cívic de Sant Oleguer
(c. de Sol i Padrís, 93)
Mostra artística realitzada per dones
migrades de Geòrgia, que resideixen
a Catalunya com a sol·licitants de protecció internacional. A través de l’art,
expressen part de la seva cultura i seu
procés migratori.
Organització: Associació Iniciativa d’integració i educació georgians a Catalunya
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8M ALS INSTITUTS

ACTIVITATS

Al llarg del mes de març, diversos centres educatius de la ciutat portaran a
terme accions per commemorar el 8M,
Dia Internacional de les Dones.

“SETMANA DE LA DONA”
Escola Pia Sabadell
Conjunt d’activitats (actuacions musicals, manifest, vídeos, acte central,
etc.) que comptaran amb la participació
de tot l’alumnat i l’equip docent de secundària. Les propostes han estat treballades des de la Comissió Feminista
del centre, formada per alumnat des de
1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat.

“SETMANA LILA”
Institut Escola Industrial
Durant la setmana del 7 a l’11 de març
es duran a terme diverses activitats
adreçades a l’alumnat i per visibilitzar
el paper de la dona: exposició de cartells de dones científiques i escriptores
catalanes, tertúlia poètica, dinamitzacions de pati sobre discriminacions de
gènere, etc.
Organització: Institut Escola Industrial
Col·labora: Ajuntament de Sabadell

“CONCURS DE DISSENY DE
XAPES”
Institut Jonqueres
Concurs per seleccionar la xapa en
commemoració del 8M, que ha de ser
una imatge d’empoderament i diversitat. Amb la proposta guanyadora, es
farà un taller de xapes el 8 de març a
l’hora del pati.
Organització: Institut Jonqueres

Organització: Comissió Feminista de l’Escola Pia Sabadell

#DonesiInterculturalitat
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8M ALS INSTITUTS
“CALLADETA, NO ETS MÉS
MACA”
Institut Pau Vila
Xerrada de sensibilització i prevenció
de les violències masclistes, a càrrec
d’una de les participants en el llibre
“Calladeta, no ets més maca”, de l’Editorial Meraki. Un llibre que recull 10 històries reals (però ficcionades) de dones
joves que han patit violència masclista.
Activitat per a l’alumnat de 1r de Batxillerat.
Organització: Institut Pau Vila
Col·labora: Ajuntament de Sabadell

“FEM BARRI”
Institut Ribot i Serra
Activitats entorn la igualtat de gènere organitzades durant tot el mes de
març per l’alumnat del cicle formatiu
en Integració Social. Entre d’altres: joc
passa-paraules al Casal de Gent Gran
de Torre-romeu, exposició sobre dones
cosidores, tallers a altres centres educatius, elaboració de material gràfic,
etc.
Organització: Institut Ribot i Serra
Col·labora: Ajuntament de Sabadell i Xarxa
Som Torre-romeu

“ARTISTA I DONA”
Institut Vallès
Al llarg del curs escolar l’alumnat ha
realitzat creacions artístiques vinculades amb la dona i el passat tèxtil de la
ciutat. Coincidint amb la commemoració del 8M, el mateix alumnat ha organitzat una exposició de petit format al
Museu d’Art de Sabadell, per donar a
conèixer els seus treballs a la ciutat.
Organització: Institut Vallès
Col·labora: Museu d’Art de Sabadell

“DESTOPITZA’T”
Instituts públics de la ciutat
Durant l’hora de l’esbarjo, a partir de
diverses frases proposades per les
dinamitzadores de l’activitat, s’identifiquen tòpics sobre les dones en la
nostra societat, generant el debat entre l’alumnat. Adreçada a l’alumnat de
secundària.
Organització: Ajuntament de Sabadell

“DONES DE LA HISTÒRIA”
Instituts públics de la ciutat
Durant l’hora de l’esbarjo, a partir de
fotografies i biografies, es fa una revisió del paper de les dones al llarg de la
Història, identificant aquelles que han
sigut rellevants en determinats àmbits.
Adreçada a l’alumnat de secundària.
Organització: Ajuntament de Sabadell
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I MÉS...
“CURES
TRANS*MIGRADES”
Dones del projecte Dona
d’Actuavallès
Taller d’autocura mitjançant les arts
plàstiques, adreçat a dones trans* i cis,
migrades i exercint feines de treball sexual. Els resultats artístics d’aquest taller seran compartits amb una activitat
oberta al públic.
> Més informació a:
@calenredus

“LES NOSTRES ÀVIES,
DONES LLUITADORES”
Districte 6
Els diferents espais i equipaments que
formen part del 6 a la Xarxa faran un
homenatge d’agraïment a les àvies, per
conscienciar sobre la importància de les
tasques invisibles i desvaloritzades de
cura, realitzades principalment per dones. Els i les joves faran fotografies o
vídeos de les seves àvies, amb textos
que donaran a conèixer la seva història.
> Obert també a persones adultes i infants.
> Més informació a:
institutobert@ribotiserra.cat
Organització: 6 a la Xarxa (Biblioteca del
Sud, Institut Ribot i Serra, Punt Òmnia
d’Espronceda, Ludo Margarida Bedós
(LMB2) i Programa d’Intervenció Comunitària de l’Ajuntament Sabadell)

Organització: Ca l’Enredus - Actuavallès

#DonesiInterculturalitat

21

> Les activitats que requereixen inscripció prèvia

estan especificades al programa.
> Aquest programa d’activitats pot patir varia-

cions. Us recomanem consultar la pàgina web i
les xarxes socials per estar al dia de les novetats.

La Taula de Gènere, Feminismes i
LGTBI es reuneix mensualment i és
oberta a tothom.
Si vols participar-hi, contacta’ns!

MÉS INFORMACIÓ

Feminismes i LGTBI
c. de Vidal, 146
Tel. 93 724 61 67/68
genere@ajsabadell.cat
web.sabadell.cat/genere
@sbdgenere
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#DonesiInterculturalitat

#DonesiInterculturalitat

Organització:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

ACTUAVALLÈS - CA L’ENREDUS I ÂRISTOI FOOTBAL ACADEMY I ASSOCIACIÓ INICIATIVA
D’INTEGRACIÓ I EDUCACIÓ GEORGIANS A CATALUNYA I ASSOCIACIÓ AMUNT I ASSOCIACIÓ
ANARUZ N AFRIKA I ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CAN DEU I ASSOCIACIÓ MEMÒRIA DE
MALLORCA I ASSOCIACIÓ SABADELL MÉS I ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES TERMES I
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE SABADELL I BRUIXES DEL NORD I CASAL CÍVIC SABADELL
- ROUREDA I CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE SABADELL (CNL) I CIPO I
COL·LECTIU DONES DE LLEVANT I COORDINADORA D’ENTITATS MOVIMENT FEMINISTA DE
MALLORCA I COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT (CCAR) I COMISSIÓ FEMINISTA DE
L’ESCOLA PIA SABADELL I COMPANYIA PENDIENTES DE UN HILO I DIRECCIÓ GENERAL DE
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I ESPAI JOVE DOCTOR PLANS
I FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS VEÏNALS DE SABADELL (FAVS) I FUNDACIÓ IDEA I IL·LUSTRE
COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE SABADELL I INSTITUT CA N’ORIAC I INSTITUT ESCOLA
INDUSTRIAL I INSTITUT JONQUERES I INSTITUT PAU VILA I INSTITUT RIBOT I SERRA I INSTITUT
VALLÈS I L’ESTRUCH I LUDO MARGARIDA BEDÓS (LMB2) I MUSEU D’ART DE SABADELL
I MUSEU D’HISTÒRIA DE SABADELL I PSC SABADELL I PUNT ÒMNIA D’ESPRONCEDA
I SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA (SIE) VALLÈS OCCIDENTAL - SABADELL I UGT

