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Com a dona, sé molt bé que no tenim un camí planer 
en una societat majoritàriament dirigida per homes.
Cal reivindicar la celebració del Dia Internacional 
de la Dona any rere any, perquè malauradament a la 
igualtat real entre dones i homes costa d’arribar-hi. 
Sobre el paper sembla que no hi ha desigualtats, però 
quan sortim al carrer i copsem la realitat que ens 
envolta, ens adonem de quantes injustícies omplen la 
nostra vida quotidiana i que les dones afronten 
moltes desigualtats. Afortunadament, també, cada 
vegada més tenim polítiques de protecció, gràcies als 
governs progressistes, que procuren mitigar aquestes 
diferències.
És necessari commemorar el 8M, fins que 
s’aconsegueixi la igualtat real. I mentre no arribi 
aquest moment, l’Administració estarà al costat de 
les dones per a tot allò que els calgui.

Sònia Viñolas
Alcaldessa

Un any més ens preparem per commemorar un nou 8 
de març, Dia Internacional de la Dona. 

Cada any recordem la lluita constant de les dones en 
una societat que, molt sovint, és hostil. Des de les 
administracions tenim el deure d’impulsar polítiques 
per acabar amb les desigualtats. Nosaltres, des del 
Govern municipal, hem preparat un programa 
d’activitats per sensibilitzar i reflexionar sobre la 
importància d’aquesta realitat.
Esperem que aquest programa pugui ajudar a 
millorar la situació de les dones, encara que sigui 
amb un petit pas. Al capdavall, un camí es fa amb 
molts passos.
Seguirem endavant!

Cinzia Valbonesi
Regidora d’Igualtat i LGTBIQ+

Organitza:

Col·labora:
Biblioteca La Cooperativa

Escola Municipal
de Persones Adultes Cases dels Mestres

Diputació de Barcelona
AV de La Verneda



Xerrada musical: Des del Faristol.
Dones compositores actuals

Data: 1 de març
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar
A càrrec de Maria Carretero
Organitza: Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de 
Mar

Xerrada: Nutrició i dona, etapes de la vida 

Data: 6 de març
Hora: 17 h
Lloc: Cases dels Mestres
A càrrec d’Isa Bedós
Activitat adreçada a l’alumnat de l’Escola d’Adults 
Cases dels Mestres

Xerrada: Dona i conflicte armat

Data: 7 de març
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala Joaquim Garriga de l’Arxiu Municipal 
A càrrec d’Anna Surinyac, fotoperiodista

Il·luminació del rètol ‘Malgrat de Mar’ 
en color lila

Data: 8 de març
Hora: a partir de les 19.30 h
Lloc: Creuament avinguda de la Costa Brava i 
carretera NII

Lectura del manifest

Data: 8 de març
Hora: 19 h
Lloc: Sala Joaquim Garriga de l’Arxiu Municipal

Concert del Dia Internacional de la Dona: 
Raquel Xiberta i Pep Romaguera 

Data: 8 de març
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala Joaquim Garriga de l’Arxiu Municipal

Escolta’m, Teatrefòrum 

Data: 10 de març
Hora: 11.15 h
Lloc: Institut Ramon Turró i Darder
A càrrec d’IMPACTAT intervencions teatrals
Adreçat a l’alumnat de l’Institut Ramon Turró i Darder
Amb el suport de la Diputació de Barcelona

L’hora del conte: Sirenes

Data: 10 de març
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar
A càrrec de Sílvia Serra

Caminada: Avancem per la igualtat

Recorregut de 4 km planer. Hi haurà un avituallament 
al Passeig Marítim i a l’arribada botifarrada per a les 
persones inscrites i música per a tothom. 
Data: 12 de març
Hora: 10 h
Lloc de sortida: Peixateries Velles

Activitat gratuïta amb inscripció obligatòria. 
Inscripcions limitades a les primeres 350 persones. 
Les inscripcions es poden fer per telèfon al 
93.761.98.13 fins el dia 6 de març o bé 
presencialment a la carpa que l’AV de La Verneda 
instal·larà a la Plaça de l’Església d’11 h a 13 h el 
dissabte 4 de març, o per correu electrònic 
igualtat@ajmalgrat.cat indicant nom i cognoms, DNI i 
telèfon de contacte.

Monòleg: Neus Català, un cel de plom

Data: 17 i 18 de març (dues representacions)
Hora: 20.30 h
Lloc: Sala Joaquim Garriga de l’Arxiu Municipal
Interpretat per Teresa Gelpí

Sortida cultural-històrica: L’exili 
republicà amb perspectiva femenina 

Data: 1 d’abril
Hora: 8 h
Lloc: Av. Costa Brava, parada d’autocar davant del 
CAP
Amb acompanyament d’Assumpta Montellà.
Recorrerem alguns dels escenaris de la retirada que 
al febrer del 1939 van fer el Govern de la República i 
altres personalitats. La ruta inclou el Museu 
Memorial de l’Exili de la Jonquera, el pas de 
Manrella i La Vajol.

Cal inscripció prèvia. La podeu fer per telèfon al 
93.761.98.13, presencialment al Centre Cívic o bé 
per correu electrònic igualtat@ajmalgrat.cat indicant 
nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte. Només 
s’admetrà una reserva per persona. Inscripcions 
limitades a les primeres 80 persones.
Activitat gratuïta, tret de les entrades i àpats.

El projecte de Joventut DRAC se suma als actes 
que organitza la Regidoria d'Igualtat de 

l'Ajuntament organitzant diverses activitats 
relacionades amb el 8M.


