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Sabadell acull durant el mes de març una sèrie d’activitats per commemorar el 
Dia Internacional de la Dona, entre els que destaquen tallers i exposicions on es 
mostren la importància de la igualtat i del paper de les dones a la societat. 
 
Tal i com ha comentat Quim Carné, regidor de Drets Civils i Ciutadania: “es es es es 
tracta d’un programa transversal, fruit del treball de diversos àmbits municipals tracta d’un programa transversal, fruit del treball de diversos àmbits municipals tracta d’un programa transversal, fruit del treball de diversos àmbits municipals tracta d’un programa transversal, fruit del treball de diversos àmbits municipals 
amb una trentena d’entitats que oferiran una trenta activitatsamb una trentena d’entitats que oferiran una trenta activitatsamb una trentena d’entitats que oferiran una trenta activitatsamb una trentena d’entitats que oferiran una trenta activitats”. Carné també ha 
fet esment de la vessant educativa del programa amb “xerrades als instituts per “xerrades als instituts per “xerrades als instituts per “xerrades als instituts per 
tractar el tractar el tractar el tractar el valor de la igualtat, entre moltes altres activitats, durant tot l’any”valor de la igualtat, entre moltes altres activitats, durant tot l’any”valor de la igualtat, entre moltes altres activitats, durant tot l’any”valor de la igualtat, entre moltes altres activitats, durant tot l’any”.  
 
Per la seva banda, Juan Carles Sánchez, regidor de Cultura, ha comentat que “el “el “el “el 
programa també és un reconeixement de les dones al món de la cultura. La programa també és un reconeixement de les dones al món de la cultura. La programa també és un reconeixement de les dones al món de la cultura. La programa també és un reconeixement de les dones al món de la cultura. La 
majoria de persones que assimajoria de persones que assimajoria de persones que assimajoria de persones que assisteixen a espectacles de dansa, de teatre, de clubs steixen a espectacles de dansa, de teatre, de clubs steixen a espectacles de dansa, de teatre, de clubs steixen a espectacles de dansa, de teatre, de clubs 
de lectura i que tenen el carnet de la biblioteca, són dones. Les societats més de lectura i que tenen el carnet de la biblioteca, són dones. Les societats més de lectura i que tenen el carnet de la biblioteca, són dones. Les societats més de lectura i que tenen el carnet de la biblioteca, són dones. Les societats més 
cultes són també societats més lliures, crítiques i democràtiques i, a la vegada, cultes són també societats més lliures, crítiques i democràtiques i, a la vegada, cultes són també societats més lliures, crítiques i democràtiques i, a la vegada, cultes són també societats més lliures, crítiques i democràtiques i, a la vegada, 
menys patriarcals i menys masclistesmenys patriarcals i menys masclistesmenys patriarcals i menys masclistesmenys patriarcals i menys masclistes” 
 
Josep Ayuso, regidor d’Esports, ha comentat que “aquest any s’arriba a la “aquest any s’arriba a la “aquest any s’arriba a la “aquest any s’arriba a la 
segona edició de la cursa per igualtat. Una bona forma d’expressar aquesta segona edició de la cursa per igualtat. Una bona forma d’expressar aquesta segona edició de la cursa per igualtat. Una bona forma d’expressar aquesta segona edició de la cursa per igualtat. Una bona forma d’expressar aquesta 
voluntat per a una societat més igualitària. Es tracta d’una cursa assequible per voluntat per a una societat més igualitària. Es tracta d’una cursa assequible per voluntat per a una societat més igualitària. Es tracta d’una cursa assequible per voluntat per a una societat més igualitària. Es tracta d’una cursa assequible per 
a tothom, que es realitzarà a tothom, que es realitzarà a tothom, que es realitzarà a tothom, que es realitzarà al centre de la ciutat i que l’any passat va comptar al centre de la ciutat i que l’any passat va comptar al centre de la ciutat i que l’any passat va comptar al centre de la ciutat i que l’any passat va comptar 
amb la participació de més de 200 persones. L’esport també hi serà present en amb la participació de més de 200 persones. L’esport també hi serà present en amb la participació de més de 200 persones. L’esport també hi serà present en amb la participació de més de 200 persones. L’esport també hi serà present en 
l’exposició Dones esportistes”.l’exposició Dones esportistes”.l’exposició Dones esportistes”.l’exposició Dones esportistes”. 
 
Finalment, Cristina Moreno, regidora de Salut ha comentat que les dones “tenen “tenen “tenen “tenen 
les principalles principalles principalles principals funcions de tenir cura dels altres: de les persones grans i dels s funcions de tenir cura dels altres: de les persones grans i dels s funcions de tenir cura dels altres: de les persones grans i dels s funcions de tenir cura dels altres: de les persones grans i dels 
infants d’una família. Cal incorporar el valor de compartir que no té a veure amb infants d’una família. Cal incorporar el valor de compartir que no té a veure amb infants d’una família. Cal incorporar el valor de compartir que no té a veure amb infants d’una família. Cal incorporar el valor de compartir que no té a veure amb 
el valor de delegar”.el valor de delegar”.el valor de delegar”.el valor de delegar”. 
 
Aquest any, l’acte central tindrà lloc el diumenge 11 de marçdiumenge 11 de marçdiumenge 11 de marçdiumenge 11 de març. La jornada 
començarà amb la II Cursa per la Igualtat, on els participants recorreran una milla 
per promoure la paritat entre homes i dones en l’esport. La participació, doncs, 
és oberta per a tothom i estarà dividida en 5 curses diferents segons l’edat. Es 
podrà participar a partir de 2/4 d’11 del matí, des de la plaça del Doctor Robert.  
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A les 12 del migdia es lliuraran els premis als tres primers classificats, femenins i 
masculins, de les 5 categories participants en la carrera. Després, es farà la 
lectura de textos de pensadores i escriptores, entre d’altres,  a càrrec de les 
entitats de dones de Sabadell i de la de Nous Homes de Sabadell i, a 
continuació, Cristina Peri Rossi, escriptora i articulista feminista, llegirà el 
manifest del Dia Internacional de la Dona. Finalment, s’oferirà l’espectacle de 
microteatre Guerreres, interpretat per Mercè Pau amb Tahirou Drabo a la 
percussió i dirigit per Teresa Urroz. L’obra tracta sobre un poema i tres contes 
sobre dones d’èpoques diferents amb un denominador comú: el coratge. 
 
També el mateix diumenge, 11 de març11 de març11 de març11 de març, a Ca l’Estruch (carrer de Sant Isidre, 
140), a les 6 de la tarda, tindrà lloc l’obra de teatre F3dra, Pleasure & PlainF3dra, Pleasure & PlainF3dra, Pleasure & PlainF3dra, Pleasure & Plain. En 
aquesta peça tres actrius interpreten la lluita de tres dones per representar 
Fedra, deixar de ser Fedra o per entendre-la. La direcció és de Pep Pla, l’autora 
és Marilia Samper i està interpretada per Mercè Anglès, Anna Güell, Montse 
Morillo i Jaume Madaula. Així mateix, per aquells que vulguin indagar en el mite, 
dimarts 6 de marçdimarts 6 de marçdimarts 6 de marçdimarts 6 de març hi haurà una tertúlia a l’entorn d’aquest espectacle i la 
història de Fedra al Casal Pere Quart (Rambla, 69) a càrrec de les seves 
principals protagonistes.  
 
També la dansa s’expressa amb veu de dona, tal com recalca la companyia 
EndansaEndansaEndansaEndansa, el dissabte 17 de marçdissabte 17 de marçdissabte 17 de marçdissabte 17 de març a Ca l’Estruch. El muntatge proposa una 
reflexió sobre el paper de la dona en el món i mostra la lluita amb el propi jo, 
desitjos i pors. Igualment, el MecalMecalMecalMecal, festival internacional de curtmetratges, ha 
organitzat un especial Dia de la Dona, on es projectaran, entre altres, la pel·lícula 
Silenci, del sabadellenc Sergi Rubio a Ca l’Estruch el 7 de març7 de març7 de març7 de març a les 9 del 
vespre. 
 
El dimarts, 13 de març 13 de març 13 de març 13 de març tindrà lloc, d’una banda, la taula rodonataula rodonataula rodonataula rodona a l’Auditori del 
Vapor Llonch (carretera de Barcelona, 208 bis) a les 9 del matí sobre la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes en l’accés al lloc de treball, formació i carrera 
professional. D’altra banda, al Casal Pere Quart (Rambla, 69), a les 7 de la tarda, 
hi haurà un col·loqui amb l’escriptora Rosa RegàsRosa RegàsRosa RegàsRosa Regàs amb motiu de la presentació 
del seu darrer llibre: La desgràcia de ser dona.   
 
L’endemà, 14 de març, 14 de març, 14 de març, 14 de març, al Centre Cívic de la Creu Alta - Cal Balsach (carretera 
de Prats de Lluçanès, 2) a les 5 de la tarda es parlarà sobre pensions, herències i 
aspectes legals en els canvis de situació de les dones al llarg de la vida. Més 
tard, a les 7,  i al Casal Pere Quart es projectarà el documentaldocumentaldocumentaldocumental Dones en terra 
d’homes. 
 
El programa d’actes inclou una sessió d’Introducció al llenguatge no sexista dins 
el tallertallertallertaller “Millora de les activitats socials per a joves nouvinguts” al Centre Cívic 
de Ca n’Oriac (carrer d’Arousa, 2) el 6 de març6 de març6 de març6 de març de 5 a 7 de la tarda. Pel que fa 
al cinema, el mateix 6 de març, , , , al Centre Cívic d’Arraona - Els Merinals (plaça 
del Pla de l’Amor) ofereix a 2/4 de 7 de la tarda Quién Cuenta? Marilyn Warning 
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en sexo, mentiras y economía global. Al documental, l’economista Marlilyn 
Warning proposa una alternativa a la visió econòmica mundial i un canvi dels 
preceptes que regeixen la manera de viure i entendre el món.  
 
L’endemà, didididimecres 7 de marçmecres 7 de marçmecres 7 de marçmecres 7 de març, el Centre Cívic de Sant Oleguer (carrer Sol i 
Padrís, 93) acollirà la taula rodona sobre la necessitat d’un millor suport a les 
dones en la lactànciadones en la lactànciadones en la lactànciadones en la lactància 2/4 de 6 de la tarda. El mateix dia a les 6 de la tarda, el 
Casal Cívic Rogelio Soto – C. De Campoamor, 93 – oferirà el cafè tertúlia 
“Dona, digues la teva: els drets de les dones als segles XX i XXI”“Dona, digues la teva: els drets de les dones als segles XX i XXI”“Dona, digues la teva: els drets de les dones als segles XX i XXI”“Dona, digues la teva: els drets de les dones als segles XX i XXI” a càrrec de 
Laura Cañadell, pedagoga i tècnica d’Igualtat. El Casal Pere Quart, a les 7 de la 
tarda, s’hi farà un acte d’homenatge a les actrius i dramaturgs que han nodrit 
l’escena catalana al llarg del segle XX amb Dones de Teatre Dones de Teatre Dones de Teatre Dones de Teatre a càrrec d’Aida 
Macias.   
 
El 8 de març, El 8 de març, El 8 de març, El 8 de març, dijous, a les 7 de la tarda hi haurà teatre i exhibició de focteatre i exhibició de focteatre i exhibició de focteatre i exhibició de foc al 
Centre Cívic de Ca n’Oriac – C. D’Arousa, 2 – a càrrec de Dones de Torreguitart 
i la conferència, també a les 7 de la tarda, de Dones compositoresDones compositoresDones compositoresDones compositores---- dones  dones  dones  dones 
intèrpretsintèrpretsintèrpretsintèrprets a càrrec de Roser Alemany i Marina Saifoullina al Piano a l’Acadèmia 
de Belles Arts de Sabadell.  
 
El divendres, 9 de març9 de març9 de març9 de març, l’espai Polivalent del Parc del Nord  - rda. Navacerrada, 
2 –tindrà lloc el sopar solidarisopar solidarisopar solidarisopar solidari lligat al projecte Dones dels Balcans a les 9 del 
vespre, organitzat per CCOO Unió Comarcal del Vallès Occidental.  
 
A més, el dissabte 10 març10 març10 març10 març en el marc del Dia de la Dona, les persones més 
grans de 60 tindran l’oportunitat de fer un itinerari per la ciutatitinerari per la ciutatitinerari per la ciutatitinerari per la ciutat on es podrà 
conèixer la vida d’algunes dones que van ser protagonistes de la història de la 
ciutat: un viatge al passat per descobrir la vida de les nostres àvies, besàvies i 
rebesàvies a la darreria del segle XIX i principis del XX. Cal inscripció prèvia al Cal inscripció prèvia al Cal inscripció prèvia al Cal inscripció prèvia al 
Mercat de Sant Joan. L’itinerari es farà de les 10 a la 1 del migdiaMercat de Sant Joan. L’itinerari es farà de les 10 a la 1 del migdiaMercat de Sant Joan. L’itinerari es farà de les 10 a la 1 del migdiaMercat de Sant Joan. L’itinerari es farà de les 10 a la 1 del migdia. També el 
mateix dissabte al matí, a la plaça del Mercat, haurà una carpa informativa amb 
el nom de “A Casa tothom penca”, una activitat per reflexionar i sensibilitzar el 
repartiment del temps a càrrec del PSC i JSC-Sabadell.  
 
El següent dissabte, 17 de març17 de març17 de març17 de març, CCOO ofereix una visita guiada a Argelers, 
França, en motiu de l’obra “La maternitat d’Elna”. L’endemà, 18 de18 de18 de18 de març març març març, 
l’Església Baptista del Redemptor – C. De Mortatin, 105 – oferirà la reflexió 
comunitària al voltant de l’home creat a imatge seva a les 12 del migdia.  
 
El dimarts,  20 de març20 de març20 de març20 de març,  el Casal Pere Quart, a les 7 de la tarda, s’oferirà la 
xerrada “Les dLes dLes dLes dones en els processos de Pauones en els processos de Pauones en els processos de Pauones en els processos de Pau” a càrrec de Roser Solé.  El 
diumenge, 25252525, l’Espai Àgora farà una xerrada, a les 8 del vespre, al voltant de 
les dones artistes les dones artistes les dones artistes les dones artistes que també inclourà una exposició. El dijous, 29, també al 
Casal Pere Quart a les 7 de la tarda, oferiran la taula rodona i el cinefòrumcinefòrumcinefòrumcinefòrum: el 
treball al sector tèxtil com a generador de desigualtats.El cas de les Maquiles. 
 



 
 

 4

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona també es podran visitar a la ciutat 
diverses exposicionsdiverses exposicionsdiverses exposicionsdiverses exposicions o acudir a tallers. Des de l’1 fins al 31 de març, a l’Espai 
Àgora Sabadell, al Centre Cívic de Sant Oleguer (carrer de Sol i Padrís, 93) s’hi 
trobarà “Tastets d’art: dones artistes entre el prosaic i l’esperit”, una mostra de 
la creació de 7 dones que compaginen la creació artística amb la vida familiar, 
laboral i social. Pel que va, el Casal Cívic Rogelio Soto (carrer de Campoamor, 
93) de l’1 al 18 de març, es tindrà l’oportunitat de veure alguns dels treballs 
exposats en les mostres commemoratives dels diferents dies de la dona dels 
darrers anys. En últim terme, “Dones esportistes”, estarà del 6 al 18 de març al 
Casal Pere Quart. En quant als tallers per a Dones d’aquest any del Centre 
d’Atenció a la Dona ofereix aquest any “Motivació pel canvi”, “Intel·ligència 
emocional dones” i “Intel·ligència emocional mixt”. També hi haurà un taller 
d’autoprotecció de les dones impartit per agents de la Policia Municipal de 
Sabadell. Per a les inscripcions i per a més informació cal trucar al Centre 
d’Atenció a la dona, 93 724 61 68, o enviar un missatge a Igualtat-dona-
home@ajsabadell.cat. 
 
Finalment, a la commemoració del 8 de març s’han implicat aquest any més de 
30 entitats, a més de la participació activa de l’Ajuntament de Sabadell, i els 
actes es repartiran pels diferents barris de Sabadell. Per a més informació 
consulteu el lloc web de l’Ajuntament www.sabadell.cat.  
 
 
 
Adjuntem imatge de la roda de premsa d’aquest matí amb membres d’algunes 

de les entitats que han fet possible la programació del 8 de març 
 

 


