


Benvolgudes i benvolguts,

Commemorem el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Amb motiu del qual els 
ens locals requerim avançar cap a una societat igualitària.
Des de l'Ajuntament de Malgrat de Mar volem mostrar el nostre ferm compromís en 
avançar, des de la complicitat, cap a la construcció de pobles i ciutats més justos i 
solidaris.
No oblidem el caire reivindicatiu d'aquest dia. Reivindiquem els drets socials i labo-
rals de les dones. Davant la situació de crisi global, s'estan vulnerant els drets de les 
dones i la seva dignitat com a dones treballadores, alhora que es retrocedeix en la 
corresponsabilitat en les tasques de sosteniment de la vida, dins i fora de la llar. Cal 
un fort compromís dels governs locals i de la ciutadania per la igualtat d'oportunitats.

Sònia Viñolas i Mollfulleda
Alcaldessa de Malgrat de Mar

El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, simbolitza la lluita històrica per la 
igualtat de gènere. Malauradament, a les nostres societats encara s'arrelen estruc-
tures i situacions que dificulten el ple desenvolupament de les dones: la desigualtat 
salarial, la menor presència en espais de poder, la segregació ocupacional, la 
manca de corresponsabilitat, o la violència masclista, són evidències que hem de 
continuar treballant i sumant esforços per fer efectiva la igualtat de gènere. Cal 
trencar estereotips i facilitar un canvi d’actitud social, de mentalitat col·lectiva. 

La Regidoria d’Igualtat us proposa aquesta programació d'actes que ens ajudarà a 
assolir aquests objectius. 

Cinzia Valbonesi i Prieto
Regidora d'Igualtat, LGTBIQ, Inserció Laboral i Barris



DIUMENGE 6 DE MARÇ

Fem pop, el festival que no vol existir
Amb l’actuació de Charlotte Carpenter, 

Bianca Steck, Irene Zugaza i Claudia Allmang
Lloc a determinar 

17 h

Entrada gratuïta amb reserva a 
info@soncanciones.com



DIMARTS 8 DE MARÇ 

Xerrada: El silenci dels telers 
a càrrec d’Assumpta Montellà
Sala Joaquim Garriga de l’Arxiu Municipal 
18 h

Il·luminació de la Torre del Castell
Parc del Castell 
19.30 h

Lectura del manifest i actuació de 
Montse Creus 
Peixateries Velles 
20 h

Ona Malgrat entrevista Teresa Gelpí i Montse 
Creus a La Jungla a les 9 h i a l'Informatiu 
Migdia a les 13 h i oferirà un reportatge a les 
xarxes socials sobre dones malgratenques 
que treballen a sectors masculinitzats



DIJOUS 10 DE MARÇ 

Xerrada: Salut emocional en clau de dona
a càrrec de Maria Navarrete i Fa

17 h Escola Municipal d’Adults Cases dels Mestres
Activitat adreçada a l’alumnat de l’Escola d’Adults

Des del faristol: cicle de xerrades de divulgació 
musical: El romanticisme femení: les dones 

compositores del segle XIX 
a càrrec de Maria Carretero

18:30 h Biblioteca 
Inscripció prèvia a la Biblioteca La Cooperativa, 

al telèfon 93 761 90 32 o bé a b.malgrat.lc@diba.cat

DIVENDRES 11 DE MARÇ 

Conta contes: Contes de cap per avall
a càrrec de Glòria Arrufat

17:30 h Biblioteca La Cooperativa
Per a nenes i nens a partir de 4 anys. Inscripció prèvia a la 

Biblioteca La Cooperativa, al telèfon 93 761 90 32 o 
bé a b.malgrat.lc@diba.cat 
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DISSABTE 12 DE MARÇ
 

SORTIDA: El silenci dels telers, visita 
guiada a les colònies tèxtils del Llobregat 
Punt de trobada: av Costa Brava davant del CAP 9 h 
La sortida vol donar veu a les dones i nenes que durant 
dècades van treballar a les colònies tèxtils de Catalunya. 
Reserva la teva plaça indicant nom i dades de contacte a  
igualtat@ajmalgrat.cat  o al telèfon 93 761 98 13 fins l'11 de 
març a les 14h. Només s'admetrà una reserva per persona. 
El transport és gratuït.

Monòleg: Teresa, Teresot 
a càrrec de Teresa Gelpí
21 h Auditori de Ca l’Arnau
Entrada lliure



DIMARTS 8 DE MARÇ 

Xerrada: El silenci dels telers 
a càrrec d’Assumpta Montellà
Sala Joaquim Garriga de l’Arxiu Municipal 
18 h

Il·luminació de la Torre del Castell
Parc del Castell 
19.30 h

Lectura del manifest i actuació de 
Montse Creus 
Peixateries Velles 
20 h

Ona Malgrat entrevista Teresa Gelpí i Montse 
Creus a La Jungla a les 9 h i a l'Informatiu 
Migdia a les 13 h i oferirà un reportatge a les 
xarxes socials sobre dones malgratenques 
que treballen a sectors masculinitzats

DIUMENGE 13 DE MARÇ

Monòleg: Teresa, Teresot 
a càrrec de Teresa Gelpí
18 h Auditori de Ca l’Arnau
Entrada lliure 

Durant tot el mes de març les xarxes socials de 
la Regidoria de Joventut publicaran continguts relacionats 
amb el 8M



*****************************************************************

Totes les activitats tenen aforament limitat, l’accés serà 
per ordre d’arribada.

En tot moment caldrà observar les mesures que preveu la 
normativa sanitària vigent i es respectarà el protocol 

d’actuació de la COVID-19 que s’indiqui.
 

*****************************************************************


