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Sabadell, 8 de març de 2012



U
n any més us tornem a presentar el programa d’actes que la ciutat de 
Sabadell organitza amb motiu de la celebració del Dia Internacional 
de la Dona, el 8 de març, declarat per les Nacions Unides l’any 1977. 
La celebració d’aquesta diada ha esdevingut un símbol per a totes les 

dones, i també per als homes, dels cinc continents. Les reivindicacions inicials 
de les dones varen ser per aconseguir millors condicions de treball i de vida, 
manifestacions a favor de la pau i assoliment de drets polítics. La realitat ens 
demostra que encara avui cal fer aquestes reivindicacions perquè els drets 
reals no s’han assolit, malgrat que disposem de legislació que empara molts 
d’aquests drets.

Des de la dècada dels 80, el teixit associatiu local, el Consell Municipal 
d’Igualtat Dona-Home i  l’Ajuntament de Sabadell organitzen un programa que 
té per objectiu assolir la igualtat real entre els seus ciutadans i ciutadanes.
Vivim en una ciutat ètica, tal com es manifesta en el Pacte pels Valors de la 
Convivència elaborat conjuntament amb representants de tota la ciutadania. 

Avui, més que mai, cal posar en valor els valors, cal creure i reivindicar el 
respecte, la justícia i l’equitat, la llibertat, l’esforç, la confiança, l’amor, 
l’hospitalitat, l’austeritat, la responsabilitat i l’optimisme. I les persones, tant 
dones com homes, hem de ser protagonistes d’aquests valors al costat de tots 
els nostres conciutadans i conciutadanes, coresponsabilitzant-nos per un futur 
en igualtat. 

És per tot això que tenim una excel·lent oportunitat de 
comunicar aquests valors i transformar-los en pràctiques 

reals i quotidianes traduïdes a manifestacions culturals, 
artístiques, literàries, etc. El programa que teniu a les mans 
recull una trentena d’activitats, fruït de la transversalitat 
entre diferents regidories i entitats ciutadanes, que prenen 

modalitats diferents i que estan pensades per a tothom, 
sigui quina sigui la seva edat i la seva procedència, com 

ara cinefòrums, conferències, tallers, taules rodones, 
concerts, teatre, totes pensades per fer gaudir i 
sensibilitzar la ciutadania.

Esperem que pugueu gaudir de la programació 
que us oferim i us animem a participar en tots els 
actes.

Quim Carné i Jordana
Regidor de Drets Civils i Ciutadania
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Dia internacional de la dona

DIJOUS 1 DE MARÇ
Cinema i col·loqui: ERIN BROKOVICH, 
amb Julia Roberts i Albert Finney.
Presentació de la pel·lícula i posterior 
col·loqui, a càrrec d’Albert Beorlegui, 
periodista i crític de cinema i col·laborador de 
Ràdio Sabadell.
Erin Brockovich-Ellis és una autodidacta, 
esdevinguda jurista i activista del medi ambient, 
coneguda per haver revelat un assumpte de 
contaminació de les aigües potables a Hinkley, 
Califòrnia.

Hora: 17.30 h
Lloc: sala d’actes de l’Acadèmia de 
Belles Arts 
Adreça: pg. de Manresa, 22

Organització: Unió de Mares
Hi col·labora: Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell

DIJOUS 1 DE MARÇ
Conferència: LES DONES I ELS DIES, a 
càrrec de Laura Borràs Castanyer, doctora 
en Filologia Romànica per la Universitat de 
Barcelona.
El títol de la conferència fa al·lusió al títol de 
l’obra de Gabriel Ferrater, però anirem més enllà 
i parlarem de les dones en la literatura a partir 
de diverses obres de la literatura catalana des de 
l’antiguitat fins a la literatura digital.

Hora: 18.30 h
Lloc: Auditori del Centre Cívic de la Creu 
Alta - Cal Balsach 
Adreça: ctra. de Prats de Lluçanès, 2

Organització: Espai de Dones

DIUMENGE 4 DE MARÇ
AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES DEL 
DIA DE LA DONA, a càrrec de la Cobla Nova 
Vallès. 
Les Sardanes  que s’escoltaran i ballaran seran de 
dones o dedicades a dones.

Hora: 12 h
Lloc: Plaça del Doctor Robert

Organització: ACF Sabadell Sardanista

DIMARTS 6 DE MARÇ
Sessió d’Introducció al llenguatge no 
sexista, inclosa dins el taller MILLORA 
DE LES HABILITATS SOCIALS PER A JOVES 
NOUVINGUTS, del programa “Jove, què 
véns? Espai de comunicació i creació”.

Hora: de 17 a 19 h
Lloc: Centre Cívic de Ca n’Oriac
Adreça: c. d’Arousa, 2

Organització: Ajuntament de Sabadell

Per participar-hi cal estar inscrit/a al programa 
“Jove, què véns? Espai de comunicació i creació”

DIMARTS 6 DE MARÇ
Cinefòrum: QUIÉN CUENTA? MARILYN 
WARNING EN SEXO MENTIRAS Y ECONO-
MÍA GLOBAL.
L’economista Marilyn Waring proposa una alter-
nativa de la visió econòmica mundial i un canvi 
dels preceptes que regeixen la manera de viure 
i entendre el món. Amb ironia i intel·ligència, la 
pel·lícula desmitifica el llenguatge econòmic he-
gemònic i suggereix noves maneres de treballar 
més humanes i que afavoreixen la qualitat de 
vida en tot el món.

programació
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Posterior Debat: TE N’ADONES? PRO-
POSTES DE DONES EN TEMPS EN CRISI. 
Reflexionarem, compartirem i debatrem idees i 
propostes, comentaris i opinions tot prenent el te. 

Hora: de 18.30 a 20 h
Lloc: Casal Cívic d’Arraona - Merinals 
Adreça: pl. del Pla de l’Amor, 2

Organització: Casal Cívic d’ Arraona - Merinals 
(Direcció d’Acció Comunitària i Cívica)
Hi col·labora: Ajuntament de Sabadell

DIMARTS 6 DE MARÇ
Tertúlia: A L’ENTORN DE L’ESPECTACLE I 
EL MITE DE F3DRA, amb la participació de 
les actrius de F3DRA, Pleasure & Pain, Anna 
Güell i Mercè Anglès, creadores de la compan-
yia Q-Ars Teatre.

Hora: 19 h
Lloc: Casal Pere Quart
Adreça: Rambla, 69

Organització: Ajuntament de Sabadell
Hi col·labora: ODA Diputació de Barcelona

* Amb motiu del dia de la Dona, les persones que 
assisteixin a la tertúlia, tindran opció a descompte 
per a l’espectacle de teatre F3DRA, Pleasure & Pain,  
del dia 11 de març, a l’Estruch.

DIMECRES 7 DE MARÇ
Taula rodona: CAMINANT CAP A UN 
MILLOR SUPORT A LES DONES EN LA LAC-
TÀNCIA, a càrrec de Cristina Moreno, regidora 
de Salut de l’Ajuntament de Sabadell; Montse 
Abella, coordinadora del PASSIR i coordinado-
ra de llevadores de Sabadell (ICS), i Mariona 
Aspachs, assessora de l’associació MAMAS - 
Alletament Matern.

Hora: de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Centre Cívic de Sant Oleguer
Adreça: c. de Sol i Padrís, 93 

Organització: MAMAS - Alletament Matern
Hi col·labora: Ajuntament de Sabadell

 
DIMECRES 7 DE MARÇ
Cafè tertúlia: DONA, DIGUES LA TEVA: 
ELS DRETS DE LES DONES ALS SEGLES XX 
i XXI, a càrrec de Laura Cañadell, pedagoga i 
tècnica d’Igualtat.
Tot prenent un cafè reflexionarem sobre els drets 
aconseguits per les dones durant els segles XX i XXI.

Hora: 18 h
Lloc: Casal Cívic Rogelio Soto
Adreça: c. de Campoamor, 93 

Organització: Vocalia de Dones de l’AV 
d’Espronceda i Ajuntament de Sabadell
Hi col·labora: Casal Cívic Rogelio Soto

DIMECRES 7 DE MARÇ 
Conferència i lectura dramatitzada: 
DONES DE TEATRE, a càrrec d’Aida Macias.
Acte d’homenatge a les actrius i dramaturgues 
que han nodrit l’escena catalana al llarg del segle 
XX. Hi haurà una lectura de textos per recordar les 
paraules d’aquestes pioneres. 

Hora: 19 h
Lloc: Casal Pere Quart
Adreça: Rambla, 69 

Organització: Consorci per a la Normalització 
lingüística (CPNL) 
Hi col·labora: Grup de Recerca Estudis de Gènere: 
Traducció, Literatura, Història i Comunicació de 
la Universitat de Vic
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DIMECRES 7 DE MARÇ 
Programació MECAL A L’ESTRUCH
Especial Dia de la Dona
El Mecal, festival internacional de curtmetratges, 
és un dels certàmens més importants del país, 
amb una programació que destaca per la gran 
qualitat i diversitat. En aquest Mecal, especial 
Dia de la Dona, es projectaran els curtmetratges; 
SILENCI, del sabadellenc Sergi Rubió, CREMEU-ME 
EL COS de Fyzal Boulifa, LA DONA ESQUELET de 
Sarah Van den Boom, EL PREMI de Leon Siminiani 
i MARE DE MOLTS d’Emma Lazenby.

Hora: 21 h
Lloc: Ca l’Estruch
Adreça: c de Sant Isidre, 140 

Organització: Ajuntament de Sabadell 

Preu: 5 €
Venda anticipada de localitats: a la taquilla del Teatre 
Principal (c. de Sant Pau, 6), dimecres i dijous de 18 
a 20 h i divendres i dissabtes d’11 a 13 i de 18 a 20 h 
(excepte festius). I el mateix dia de l’espectacle, a les 
taquilles de Ca l’Estruch, una hora abans de l’inici de 
l’actuació.

DIJOUS 8 DE MARÇ
TEATRE I EXHIBICIÓ DE FOC
Obra de teatre que abraça la temàtica de la 
situació de la dona a la nostra societat de manera 
crítica, i acabarà amb una exhibició de foc a càrrec 
de les Bruixes del Nord.

Hora: 19 h
Lloc: Centre Cívic de Ca n’Oriac
Adreça: c. d’Arousa, 2

Organització: Dones de Torreguitart
Hi col·labora: Ajuntament de Sabadell

DIJOUS 8 DE MARÇ
Conferència concert: DONES COMPOSITO-
RES - DONES INTÈRPRETS, a càrrec de Roser 
Alemany, flauta, i Marina Saifoullina, piano.
El programa inclou obres d’Elisabeth Jacquet, 
cançons de Clara Schumann adaptades per a pia-
no i flauta, obres de Cecile Chaminade per a flauta 
i piano i peces de Lili Boulanger, que representen 
quatre segles de música femenina.

Hora: 19 h
Lloc: sala d’actes de l’Acadèmia de 
Belles Arts 
Adreça: pg. de Manresa, 22

Organització: Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell

Preu: 7 €. Gratuïta per als socis i les sòcies de 
l’entitat

DIVENDRES 9 DE MARÇ
Sopar solidari lligat al projecte DONES 
DELS BALCANS. 
Sopar commemoratiu del 8 de març.

Hora: 21 h
Lloc: Espai Polivalent del Parc del Nord 
Adreça: rda. Navacerrada, 2 

Organització: CCOO Unió Comarcal Vallès Occidental

Preu: 13 €
Més informació: cal reserva prèvia al telèfon: 
93 715 56 00 o a ffrancisco@ccoo.cat.



7

Sabadell, 8 de març de 2012

DISSABTE 10 DE MARÇ 
Itinerari ciutadà: EL SABADELL DE LES 
ÀVIES, BESÀVIES I REBESÀVIES.
En el marc del Dia de la Dona, farem un itinerari 
per la ciutat conduït per voluntàries. El recorregut 
ens permetrà conèixer la vida d’algunes dones 
que foren protagonistes de la història de Sabadell. 
Farem un viatge al passat per descobrir com era la 
ciutat d’aquestes dones a la darreria del segle XIX 
i a principis del segle XX.

Hora: de 10 a 13 h
Lloc: punt de trobada, Mercat Central 
(davant l’Auditori Unnim)

Organització: Ajuntament de Sabadell

OBSERVACIONS:
Podeu formalitzar les inscripcions al Mercat de Sant 
Joan: pl. de Sant Joan, 1. Tel. 93 725 96 64.
Horari d’inscripcions: de dilluns a divendres, de 9.30 
a 13 i de 16 a 20 h.
Activitat adreçada a persones més grans de 60 
anys. Places limitades.

DISSABTE 10 DE MARÇ
Carpa informativa: A CASA TOTHOM  
PENCA
Activitat per reflexionar i sensibilitzar sobre un 
repartiment del temps més equitatiu entre homes 
i dones, i per promoure la coresponsabilitat 
domèstica entre els diferents membres de les 
famílies.

Hora: de 10 a 13 h
Lloc: pl. del Mercat

Organització: Partit dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC-Sabadell) i Joventut Socialista de 
Catalunya (JSC-Sabadell)

 DIUMENGE 11 DE MARÇ 
Cursa per a la Igualtat. 2a MILLA URBA-
NA DE SABADELL: LA IGUALTAT ENS MOU, 
UNA MILLA PER REIVINDICAR LA IGUAL-
TAT D’OPORTUNITATS.
L’objectiu de la Milla és promoure la igualtat entre 
dones i homes en l’esport. Participació oberta a 
tothom.

Recorregut
Sortida i arribada: pas de vianants de la plaça del 
Dr. Robert (a tocar al passeig de la Plaça Major)
1r gir: a la Rambla, abans del carrer 
d’Alemanya. 2n gir: inici de la segona volta: 
pas de vianants del c. de Sant Pere amb Alfons 
XIII. Itinerari de 1.609,25 m, en un circuit per 
la Rambla 

Dividida en 5 categories:
10.30 h:  Veterans/veteranes (a comptar des 
del dia que facin 35 anys)
10.45 h: Cadets i Juvenils (de 12 a 18 anys)
11.00 h: Open-popular. Oberta a tothom 
11.15 h: Sèniors i Júniors (de 18 fins a 35 anys)
11.30 h: Infantils, Alevins i Benjamins (de 6 a 
12 anys)
 
INSCRIPCIONS:
Prèvies: www.sabadellrunseries.com 
Oficines de la Joventut Atlètica de Sabadell 
(Complex esportiu de Sant Oleguer)
Intersport Molins (Rambla, 111)
Oficina Pla de Barris del Sud (pg. d’Espronceda, 
53), els dimarts i els dimecres de 4 a 7 de la tarda.
Inscripcions el mateix dia de la cursa: a partir 
de les 9.30 h, a la plaça del Dr. Robert.
Inscripció gratuïta.
En el moment de la inscripció, es lliurarà una 
samarreta amb el lema i el dorsal per fer visible, 
durant la cursa, que ens movem per la igualtat. 

Organització: Sabadell Atletisme i Ajuntament 
de Sabadell 
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II CURSA PER A LA IGUALTAT
Lliurament de premis als tres primers classificats, femenins 
i masculins, de les 5 categories participants. 
 
DONES OBLIDADES
Lectura de textos i frases de dones, a càrrec de les enti-
tats de dones de Sabadell i de l’entitat  Nous Homes de 
Sabadell.

LECTURA DEL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL 
DE LA DONA, a càrrec de Cristina Peri Rossi, escriptora i 
periodista uruguaiana.

ESPECTACLE DE MICROTEATRE GuERRERES Interpretat 
per Mercè Pau amb Tahirou Drabo a la percussió i dirigit per 
Teresa Urroz. 
Un poema i tres contes sobre tres dones d’èpoques 
diferents i un denominador comú: el coratge.

Hora: de 12 a 13 h
Lloc: pl. del Dr. Robert
*En cas de pluja l’acte es trasllada al Casal Pere Quart

Organització: Taula de Treball “Programació anual d’actes i 
activitats de sensibilització” del Consell Municipal d’Igualtat 
Dona-Home i Ajuntament de Sabadell

DIUMENGE 11 DE MARÇ

ACTE CENTRAL DE 
COMMEMORACIÓ DEL 8 DE MARÇ, 
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
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DIUMENGE 11 DE MARÇ
Teatre: F3DRA PLEASURE & PAIN, de Ma-
rilia Samper, a càrrec de Q-ARS Teatre.
Interpretada per: Mercè Angles, Anna Güell, Mont-
se Morillo i Jaume Madaula. Direcció: Pep Pla.
Aquesta F3dra, neix de la triangulació entre 
tres obres: Hipòlit d’Eurípides, Fedra de Racine i 
Phaedras love, de Sarah Kane. Les creadores de 
la companyia Q-ARS Teatre estaven interessades 
en el personatge de Fedra, en la contradicció del 
seu desig, font de dolor i plaer alhora. El resultat 
és una proposta en la qual apareixen tres dones 
que lluiten per representar Fedra, per deixar de 
ser Fedra o per entendre a Fedra. La duresa de les 
històries és servida amb delicadesa i fina ironia 
en un treball en què destaca especialment la 
força dramàtica de les tres actrius que encarnen 
cadascuna de les cares del mirall.
 

Hora: 18 h
Lloc: Ca l’Estruch
Adreça: c. de Sant Isidre, 140.

Organització: Ajuntament de Sabadell
Preu: 10 €

Venda anticipada de localitats: a la taquilla del 
Teatre Principal (c. de Sant Pau, 6), dimecres i 
dijous de 18 a 20 h i divendres i dissabtes d’11 a 13 
i de 18 a 20 h (excepte festius). I el mateix dia de 
l’espectacle a les taquilles de Ca l’Estruch una hora 
abans de l’inici de l’actuació.

DILLUNS 12 DE MARÇ
CONTES I CANÇONS TRADICIONALS 
MANDINGA, amb acompanyament de kora, 
instrument típic africà. 
Els contes s’explicaran en mandinga i es traduiran 
al català.

Hora: 19 h
Lloc: Espai Àgora Sabadell (Centre Cívic de 
Sant Oleguer)
Adreça: c. de Sol i Padrís, 93

Organització: Associació Afrocatalana d’Acció 
Solidària. Hi col·labora: Espai Àgora Sabadell

Entrada lliure

DIMARTS 13 DE MARÇ 
Taula rodona: ELS OFICIS TENEN SEXE?
Activitat que té per objectiu prendre consciència 
dels diferents estereotips i prejudicis que encara 
existeixen a la nostra societat i promoure la igual-
tat d’oportunitats entre dones i homes en l’accés 
al lloc de treball, formació i carrera professional.
Activitat adreçada  especialment a joves i 
estudiants, i oberta a tota la ciutadania.

Hora: de 9 a 11 h
Lloc: Auditori Vapor Llonch 
Adreça: ctra. de Barcelona, 208 bis

Organització: Promoció Econòmica de Sabadell, 
S.L i Ajuntament de Sabadell
Hi col·labora: Generalitat de Catalunya i Diputa-
ció de Barcelona

DIMARTS 13 DE MARÇ
Conversa literària: LA DESGRÀCIA DE SER 
DONA, amb motiu de la presentació del 
llibre del mateix títol de Rosa Regàs.  Es 
comptarà amb la participació de l’autora, i de 
Montse Barderi, filòsofa i escriptora.
Amb aquest nou llibre, Rosa Regàs desgrana els 
orígens d’una societat tan profundament masclista 
que converteix en desgràcia el naixement i la vida 
de les dones i denuncia, amb exemples propis i 
aliens, les injustícies històriques i contemporànies 
en àmbits com el religiós, el laboral o el familiar.

Hora: 19 h
Lloc: Casal Pere Quart 
Adreça: Rambla, 69

Organització: Ajuntament de Sabadell
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DIMECRES 14 DE MARÇ
Xerrada: PENSIONS, HERÈNCIES I ASPEC-
TES LEGALS EN ELS CANVIS DE SITUACIÓ DE 
LES DONES AL LLARG DE LA VIDA, a càrrec 
de l’equip de professionals del Centre d’Atenció 
a la Dona de l’Ajuntament de Sabadell.

Hora: 17 h
Lloc: Centre Cívic de la Creu Alta - Cal 
Balsach
Adreça: ctra. de Prats de Lluçanès, 2

Organització: Casal de l’Amistat per a la Dona
Hi col·labora: Ajuntament de Sabadell

DIMECRES 14 DE MARÇ
Projecció del documental DONES EN TER-
RA D´HOMES i posterior debat, a càrrec de 
l’entitat Nous Homes de Sabadell

Hora: 19 h
Lloc: Casal Pere Quart
Adreça: Rambla, 69

Organització: Nous Homes de Sabadell
Hi col·labora: Ajuntament de Sabadell

DISSABTE 17 DE MARÇ
Visitat guiada a  la MATERNITAT D’ELNA I 
A ARGELERS (FRANÇA)

Preu: 19 € per a les persones afiliades a CCOO i 
23 € per a les persones no afiliades.
Cal reserva prèvia al tel: 93 715 56 00

Organització: CCOO Vallès Occidental

DISSABTE 17 DE MARÇ
Dansa: LA DANSA S’EXPRESSA AMB VEU 
DE DONA, de la companyia ENDANSA, 
amb Núria Roca i Encarni Sánchez.
El muntatge proposa una reflexió sobre el paper 
de la dona en el món i mostra la lluita amb el pro-
pi jo, amb els desitjos que queden amagats sota el 
pes de les càrregues socials i de les pors.

Hora: 21 h
Lloc: Ca l’Estruch 
Adreça: c. de Sant Isidre, 140

Organització: Ajuntament de Sabadell
Preu: 5 €

Venda anticipada de localitats: a la taquilla del Teatre 
Principal (c. de Sant Pau, 6), dimecres i dijous de 18 a 20 
h i divendres i dissabtes d’11 a 13 i de 18 a 20 h (excepte 
festius). I el mateix dia de l’espectacle, a les taquilles de 
Ca l’Estruch, una hora abans de l’inici de l’actuació.

DIUMENGE 18 DE MARÇ
Reflexió comunitària: “DÉU VA CREAR 
L’HOME A IMATGE SEVA, EL VA CREAR A 
IMATGE DE DÉU” (Gènesi, 1, 27). Ara el que 
cal és crear l’home i la dona a imatge de Déu.
Reflexionarem, segons l’esperit evangèlic, el 
missatge igualitari i alliberador de Jesús. 

Hora 12 h
Lloc: Església Baptista del Redemptor
Adreça: c. de Moratín, 105

Organització: Església Baptista del Redemptor

DIMARTS 20 DE MARÇ
Xerrada: LES DONES EN ELS PROCESSOS 
DE PAU, a càrrec de Roser Solé, llicencia-
da en filosofia i teologia. Les dones som una 
majoria però no som el col·lectiu que té més veu.

Hora: 19.30 h
Lloc: Casal Pere Quart
Adreça: Rambla, 69

Organització: Col·lectiu de Dones en l’Església
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DIUMENGE 25 DE MARÇ
Xerrada tertúlia: TASTETS D’ART: DONES 
ARTISTES ENTRE EL PROSAÏC I L’ESPERIT.
Tertúlia on hi prendran part, entre d’altres, dones 
que compaginen la creació amb la vida familiar, 
laboral i social.

Hora: 20 h
Lloc: Espai Àgora Sabadell. Centre Cívic de 
Sant Oleguer 
Adreça: c. de Sol i Padrís, 93

Organització: Espai Àgora

DIJOUS 29 DE MARÇ
Taula Rodona i cinefòrum:  EL TREBALL 
AL SECTOR TÈXTIL COM A GENERADOR DE 
DESIGUALTATS. EL CAS DE LES MAQUILES, 
presentat pel Sr. Josep Corrales González, 
responsable de la secretaria de Cooperació de 
CCOO del Vallès Occidental.
A la taula rodona es comptarà amb la participació 
del Sr. Jaume Soler i Pastells, exsecretari del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament i tècnic 
de cooperació de Sindicalistes Solidaris i la Sra 
Karina Massiel Gomez Jarquin, Sindicalista FNT 
(Frente Nacional de Lucha) de Nicaragua i estarà 
moderada pel Sr. Amadeu Pardo Lloret, delegat 
comarcal de Sindicalistes Solidaris.

Hora: 19 h
Lloc: Casal Pere Quart
Adreça: c. Rambla, 69

Organització: Consell de Solidaritat i Cooperació, 
Sindicalistes Solidaris, Fundació Pau i Solidaritat 
i Ajuntament de Sabadell

TASTETS D’ART: DONES ARTISTES ENTRE 
EL PROSAÏC I L’ESPERIT.
Petita mostra de creació de 7 dones que com-
paginen la creació amb la vida familiar, laboral i 
social. Amb la participació de: Mireia Sariol, 
ceramista; Lídia Guarch, pintora; M. Dolors 
Lozano, restauradora; Sara Magnet, ceramis-
ta; Glòria Marín, escriptora i pintora; Anna 
Cabeza, escriptora, i Montse Fité, pintora.

Dates: de l’1 al 31 de març
Lloc: Espai Àgora Sabadell. Centre Cívic de 
Sant Oleguer 
Adreça: c. de Sol i Padrís, 93

Organització: Espai Àgora

RECULL D’EXPOSICIONS 8 DE MARÇ 
Mostra d’alguns dels treballs exposats en les 
exposicions commemoratives dels diferents dies 
de la dona del darrers anys.

Dates: de l’1 al 18 de març
Horari: cada dia, de 10 a 14 i de 16 a 22 h
Lloc: Casal Cívic Rogelio Soto
Adreça: c. de Campoamor, 93

Organització: Vocalia de Dones AV d’Espronceda
Hi col·labora: Casal Cívic Rogelio Soto

“DONES ESPORTISTES”.
Exposició que rendeix homenatge a les esportis-
tes que han esdevingut referents importants al 
llarg del segle XX.

Dates: del 6 al 18 de març
Horari: cada dia, d’11 a 14 h i de 18 a 21 h
Lloc: Casal Pere Quart
Adreça: Rambla, 69

Organització: Ajuntament de Sabadell
Hi col·labora: Grup de Recerca Estudis de Gène-
re: Traducció, Literatura, Història i Comunicació 
de la Universitat de Vic

EXPOSICIONS
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Xerrada participativa VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE, a càrrec de Marta Mercè, treballa-
dora social del Centre d’Atenció a la Dona.
Es definiran els conceptes de violència 
masclista, la tipologia que pren, el circuit de la 
violència, i saber detectar possibles situacions 
violentes de cara a poder evitar-les.

Adreçat a: ESO, Batxillerat, formació profes-
sional  i adults
* Durant el mes de març  es fan 3 xerrades a 
l’Institut Agustí Serra per l’alumnat de 4t d’ESO

10a edició
Els objectius d’aquests tallers són, entre d’altres: 
El treball per aconseguir un canvi d’actitud, alhora 
que pretén ajudar a adquirir competències socials 
i personals. Progressar en l’adquisició d’habilitats 
i recursos per afrontar situacions i problemes de 
relació interpersonal, social, laboral.

 MOTIVACIÓ PER AL CANVI  
Impartit per M. Elena Rolinski, psicòloga.
Moltes persones segueixen frustrades amb elles 
mateixes perquè, encara que saben que han de 
prendre decisions, no ho aconsegueixen. La mo-
tivació és el combustible que ens permet portar 
a terme allò que ens proposem. Les persones 
motivades tenen empenta, direcció i resolució.

Dates: Del 23 de març al 8 de juny 
Dia i hora: els divendres de 9.30 a 11.00 h 
Lloc: Centre Cívic de la Creu Alta - Cal Balsach
Adreça: ctra. de Prats de Lluçanès, 2

Organització: Ajuntament de Sabadell

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ SENSIBI-
LITzACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS

Nou!

TALLERS
TALLERS APRENENT 
A ESTIMAR-NOS MÉS

 INTEL·LIGENCIA EMOCIONAL DONES. 
Impartit per M. Elena Rolinski, psicòloga.
La intel·ligència emocional s’entén com un 
conjunt d’habilitats que impliquen emocions. És 
la correspondència entre el que emocionalment 
experimentem i el que ocorre objectivament.
Tenir la capacitat per reconèixer sentiments propis 
i aliens i l’habilitat per manejar-los, reconèixer-
los, crear la pròpia motivació i manejar les 
relacions per mitjà de les habilitats socials.

Dates: Del 20 de març al 12 de juny
Dia i hora: els dimarts de 17.30 a 19.00 h
Lloc: Centre Cívic de la Creu Alta - Cal 
Balsach
Adreça: ctra. de Prats de Lluçanès, 2

Organització: Ajuntament de Sabadell

 INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL MIXT
Impartit per M. Elena Rolinski, psicòloga. 
Treballar des de la intel·ligència emocional les 
percepcions dels diferents papers socials i emo-
cionals de les dones i els homes. Tot això partint 
d’un punt de vista on la igualtat no és excloent.

Dates: Del 20 de març al 12 de juny
Dia i hora: els dimarts de 19.30 a 21 h
Lloc: Centre Cívic de la Creu Alta - Cal 
Balsach
Adreça: ctra. de Prats de Lluçanès, 2

Organització: Ajuntament de Sabadell

Requisits: 
* Per fer aquest taller és imprescindible haver 
participat en alguna edició anterior d’Intel·ligència 
emocional per a dones o per a homes.
- Adreçat a dones i homes (en el cas del taller 
mixt)  empadronades/ts a Sabadell.
- Només es podrà participar en un dels tallers. 
- No haver participat en cap dels tallers de 
les dues edicions anteriors (març-juny 2011 
i setembre-desembre 2011), excepte en el 

Nou!
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Requisits: 
- Estar empadronada a Sabadell.
- Dur roba còmoda.

Inscripcions: A partir del 12 de març
Presencial: CENTRE D’ATENCIÓ A LA DONA
C. de Vidal, 146 (Gran Via cantonada c. de 
Vilarrúbias).  Tel. 93 724 61 68
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 
dilluns a dijous de 17 a 19 h
Bus Urbà: línies 7 i 10
On line: Enviar un correu electrònic a Igual-
tat-dona-home@ajsabadell.cat especificant a 
l’assumpte “Tallers 8 de març”.
* Les inscripcions no seran definitives fins que 
us comuniquem (correu electrònic o telèfon) 
que heu estat admeses/os als tallers sol·licitats.

ALTRES TALLERS

cas del taller d’intel·ligència emocional mixt, 
el qual requereix participació en una edició 
anterior.

Inscripcions:  A partir del dia 12 de març 
Presencial: CENTRE D’ATENCIÓ A LA DONA
C. de Vidal, 146 (Gran Via cantonada c. de 
Vilarrúbias). Tel. 93 724 61 68
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 
dilluns a dijous de 17 a 19 h
Bus Urbà: línies 7 i 10
On line: Enviar un correu electrònic a Igual-
tat-dona-home@ajsabadell.cat especificant a 
l’assumpte “Tallers 8 de març”.
* Les inscripcions no seran definitives fins que 
us comuniquem (correu electrònic o telèfon) 
que heu estat admeses/os als tallers sol·licitats.

 TALLER D’AUTOPROTECCIÓ PER A DONES.  
Impartit per agents de la Policia Municipal de 
Sabadell.
Taller de 15 hores on abordarem tècniques 
bàsiques, fonamentals i senzilles. Es treballaran 
mecanismes per respondre i resoldre situacions 
d’agressió física, verbal o psicològica de la vida 
quotidiana. Construirem un espai que ens ajudi a 
conscienciar els nostres drets i les nostres capaci-
tats, trencant mites i desmitificant els estereotips 
al voltant de la debilitat física femenina. 

Dates: Del 20 de març al 12 de juny
Dia i hora: els dimarts de 10 a 12 h 
Lloc: Gimnàs de Cal Marcet 
Adreça: c. de Riu-sec 44 (cantonada c. de 
Permanyer)

Transports: Bus urbà: 4, 5, 8 i 10
Ferrocarrils catalans: Sabadell-Estació 
Organització: Ajuntament de Sabadell
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ORGANITzACIÓ:

                   
         

TAULA DE TREBALL “Programació anual d’actes i activitats de sensibilització” 
DEL CONSELL MUNICIPAL D’IGUALTAT DONA-HOME integrat per:

Regidoria de Drets Civils i Ciutadania
Col·lectiu de Dones en l’Església

Comunitat Baha’i de Sabadell
Fundación Secretariado General Gitano. Dispositiu Acceder

MAMA’S - Alletament Matern
Sabadell+ que Dones

Secretariat de la Dona de CCOO del Vallès Occidental
UGT Vallès Occidental

USOC-Sabadell
I ciutadanes i ciutadans a títol individual

Iniciativa de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania
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AMB LA PARTICIPACIÓ DE:

Acadèmia de Belles Arts de Sabadell
ACF Sabadell Sardanista

Associació Afrocatalana d’Acció Solidària
Bruixes del Nord

Casal Cívic Arraona- Merinals (Direcció d’Acció Comunitària i Cívica)
Casal Cívic Rogelio Soto

Casal de l’Amistat per a la Dona
CCOO Unió Comarcal Vallès Occidental

Cobla Nova Vallès
Col·lectiu de Dones en l’Església

Consell de Solidaritat i Cooperació
Consorci per a la Normalització lingüística (CPNL)

Dones de Torreguitart
Església Baptista del Redemptor

Espai Àgora Sabadell
Espai de Dones

Fundació Pau i Solidaritat
Grup de Recerca Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació de la 

Universitat de Vic
Institut Agustí Serra

Joventut Socialista de Catalunya (JSC-Sabadell)
MAMA’S - Alletament Matern

Nous homes de Sabadell
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-Sabadell)

Sabadell Atletisme
Sindicalistes Solidaris

Unió de Mares
Vocalia de Dones AV d’Espronceda

Voluntas Club Sabadell

AMB EL SUPORT DE:
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