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DiA internacional
de les dones

LES DoNES

AL MÓN

LABORAL

Cada 8 de març, Gavà referma la seva adhesió en la promoció i execució de polítiques municipals de gènere. És per això que, com a municipi
feminista, enguany volem visibilitzar la desigualtat que pateixen les dones en el món laboral, i la importància de la conciliació familiar i
l’educació com a eina per trencar estereotips patriarcals arrelats.
Sota el lema «Iguals? Molta feina a fer», posem l’accent en les diferents bretxes que pateixen les dones i la consegüent feminització
de la pobresa. Parlem de la bretxa salarial, digital, de les pensions, de participació, però també del sostre de vidre i de com el pes de les
dones en els treballs domèstics i de cura —no remunerats— han limitat la seva capacitat d’accedir al mercat laboral i també el seu
desenvolupament personal.

GEMMA BADIA
Alcaldessa de Gavà

En aquesta jornada de reivindicació abordem aquest tema de manera àmplia, celebrant l’emprenedoria femenina i alhora reivindicant les lluites
col·lectives per millorar les condicions laborals de moltes dones.
Seguint aquest fil conductor, hem preparat tota una sèrie d’activitats, entre d’altres, l’acte d’homenatge a les dones emprenedores de Gavà i
la taula rodona entorn les desigualtats laborals amb diferents expertes en la matèria.
El 8M és el símbol d’una llarga lluita que visibilitzem un cop l’any, però aquesta feina es fa dia a dia. Tenim MOLTA FEINA A FER!
Us convido a totes i tots a participar d’aquestes jornades de commemoració, reflexió i lluita.

Cada 8 de marzo, Gavà reafirma su adhesión en la promoción y ejecución de políticas municipales de género. Por eso, como municipio
feminista, este año queremos visibilizar la desigualdad que sufren las mujeres en el mundo laboral, y la importancia de la conciliación familiar
y la educación como herramienta para romper estereotipos patriarcales arraigados.
Bajo el lema “¿Iguales? Mucho trabajo que hacer” ponemos el acento en las diferentes brechas que sufren las mujeres y la
consiguiente feminización de la pobreza. Hablamos de la brecha salarial, digital, de las pensiones, de participación, pero también del techo
de cristal y de cómo el peso de las mujeres en los trabajos domésticos y de cuidado, no remunerados, han limitado su capacidad de acceder
al mercado laboral y también su desarrollo personal.

GEMMA BADIA
Alcaldesa de Gavà

En esta jornada de reivindicación abordamos este tema de forma amplia, celebrando el emprendimiento femenino y a la vez reivindicando las
luchas colectivas por mejorar las condiciones laborales de muchas mujeres. Siguiendo este hilo conductor, hemos preparado toda una serie
de actividades, entre otras, el acto homenaje a las mujeres emprendedoras de Gavà y la mesa redonda en torno a las desigualdades laborales
con diferentes expertas en la materia.
El 8M es el símbolo de una larga lucha que visibilizamos una vez al año, pero este trabajo se realiza día a día. ¡Tenemos MUCHO TRABAJO
QUE HACER!
Os invito a todas y todos a participar de estas jornadas de conmemoración, reflexión y lucha.
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DIMARTS
LLOC: davant de l’Ajuntament, a les 12 h.
Ç

Lectura del Manifest
Dia Internacional de les Dones

DE MAR

Carpa Associació de Dones
Clara Campoamor

LLOC: Plaça Major, a partir de les 17 h.
ORGANITZA: Associació de Dones Clara Campoamor.

LLOC: Espai Maragall, a les 18 h.

Homenatge a dones emprenedores
de Gavà

Trobada amb Conxa Solans

Guanyadora del Premi literari Delta 2019-2020
amb l’obra "Res no es pot amagar".
LLOC: Biblioteca Marian Colomé, a les 18.30 h.
Acció dins del Cicle Ultraviolat de les biblioteques de Gavà.
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Activitat de sensibilització:
Torna-t’ho a mirar!

L’alumnat de secundària commemora el Dia
Internacional de les Dones i organitza activitats
per als seus companys i companyes.
LLOC: Institut El Calamot, a l’hora del pati.
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Taula rodona: Dones i treball.
Noves desigualtats i oportunitats?
Reserva la teva entrada a
www.espaimaragall.cat o a taquilla.
Acció de subseu VI Congrés de les
Dones del Baix Llobregat.

Parlarem de les desigualtats laborals amb diferents expertes en la matèria.
PONENTS:
Aida Ruiz: Advocada especialista en desigualtats en l’entorn
laboral, com la bretxa salarial i les dificultats de conciliació.
Carmen Crespo Estepa: membre
del Sindicat les Kelly Catalunya.
Gemma Altell Albanes: Psicòloga social i
fundadora de la consultora G360, social i de gènere.
Amb la col·laboració de Lídia Arroyo Prieto:
Especialista en gènere i TIC.
MODERA:
Marta Roqueta Fernández: Autora de
“De la poma a la pantalla: Amor, sexe i desig a l’època digital”.
LLOC: Espai Maragall, a les 18 h.
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DIJOUS
Hora del conte especial
Dia Internacional de les Dones

“Ningú més que l’altra”.
A càrrec de Raig de Sol Contes.
LLOC: Biblioteca Marian Colomé, a les 18 h.

DE MAR
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DIVENDRES
Micro obert 8M
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Cinefòrum “F(r)icciones entre
el Trabajo y la vida (2017)”

Expressa’t i dona veu a la lluita feminista. Projecte Gènere(m)irades.
A càrrec de la Comissió Feminista.
LLOC: Espai Jove La Casa Gran, a les 17 h.
Amb la presència de la directora.
LLOC: Biblioteca Josep Soler Vidal, a les 18 h.
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DIMARTS
Gavà és Dona Emprenedora
Inscripcions: gavaimpulsa.info
Més informació:
93 633 34 50 / cse@gava.cat

Hora del conte especial
Dia Internacional de les Dones

Ets una dona amb una idea, projecte o negoci emprenedor?
T'oferim un programa flexible i adaptat a la teva realitat emprenedora, un itinerari combinat
d'accions individuals i grupals que podràs compatibilitzar amb la teva activitat habitual.
Podràs aprofundir en les inquietuds, habilitats i competències que formen part del teu
esperit emprenedor, i accedir a formació i assessorament, espais d'intercanvi i creació de
xarxa, amb referents especialitzades i el mentoratge d'altres dones emprenedores de la
ciutat. El programa s'adreça a 20 dones. Inscriu-te a la sessió informativa per conèixer-ne
tots els detalls.
LLOC: Unió de Cooperadors - Rambla de Maria Casas, 102
“La rateta voladora”. A càrrec de Mitja i Mitjoneta.
LLOC: Biblioteca Josep Soler Vidal, a les 17.30 h.
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DIMECRES
CAFÈ-TERTÚLIA: “COMPARTINT
TRAJECTÒRIES VITALS”

Compartim experiències vitals i laborals de les dones grans.
LLOC: Nou espai Sant Jordi, a les 17.30 h.

DIVENDRES
MONÒLEG FEMINISTA
I EN CLAU D’HUMOR OYE POLO
Reserva la teva entrada a
www.espaimaragall.cat o a taquilla.

Oye Sherman i Ana Polo fan parada a Gavà amb
la seva gira mundial OYE POLO WORLD TOUR.
LLOC: Espai Maragall, a les 20 h.
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DISSABTE
TALLER MINDFULNESS
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A càrrec de Noelia Rodríguez.
LLOC: Associació veïnal Can Tries, a les 17 h.
ORGANITZA: Associació de Dones Clara Campoamor.

DIJOUS
Xerrada D'INTRODUCCIÓ al feminisme

A càrrec del Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Gavà.
Projecte Gènere(m)irades.
LLOC: Espai Jove La Casa Gran, a les 17 h.
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Exposició
xic:
"Colòmbia, Palestina, Mèxic:
Dones en peu de lluita"

DEL 7 AL 21 DE MARÇ
De l’Associació Catalana per la Pau.
És una exposició realitzada en el marc de les Brigades de Solidaritat. Mostra
fotogràfica de tres països diferents, però amb molts elements en comú. Dones
lluitadores que en el seu dia a dia s'enfronten a diferents violències tant
polítiques, econòmiques, com socials i culturals. En el passat, present i futur
resisteixen, en peu de lluita.
LLOC: Espai Margall.

DEL 7 AL 25 DE MARÇ
Exposició
“Lliures i sense por”

LLOC: Biblioteca Josep Soler Vidal.
Acció dins del Cicle Ultraviolat de les biblioteques de Gavà.

DURANT EL MES DE MARÇ
Círculo de mujeres
WORK IN

PROGRE

L’Associació veïnal de Can Tries organitza diferents activitats d’autocura
adreçades a dones, els dissabtes del mes de març.

SS

Més informació: aavvcantries@gmail.com
693 058 684

Mur feminista

A càrrec de la Comissió Grafiti i
Comissió Jove Feminista.
LLOC: Nova Piscina Municipal.

DURANT EL MES DE MARÇ
Tallers Què en saps del 8 de març?
S

ROGRES

P
WORK IN

Als centres educatius
de secundària de Gavà

Accions de sensibilització als patis de l’Institut
Bruguers, Gavà Mar i col·legi Immaculada, al
voltant del 8 de març.
Acció Aparador Dones Supervivents de la
violència masclista a càrrec del PCI de Gavà, a
l’Institut El Calamot.

«Històries violetes»

De dones emprenedores de la ciutat al blog de
l’Arxiu Municipal de Gavà.

https://centrehistoriadegava.blogspot.com/

DURANT EL MES DE MARÇ
WORK IN

PROGRE

SS

Clubs de lectura dins
d’ULTRAVIOLAT, Cicle de feminisme
de les biblioteques de Gavà

Llegim en femení?
Repàs d'algunes de les veus d'escriptores més influents en la literatura d'arreu del món i del
nostre país. A càrrec d'Eva Comas Arnal.
2 de març a les 18.30 h.
Club de lectura de còmic
Tertúlia dedicada al còmic "Anaïs Nin", de Léonie Bischoff.
Amb la presència de Montserrat Terrones, editora i
especialista en còmic femení.
23 de març a les 18.30 h.
Club de lectura juvenil
Tertúlia dedicada a la novel·la "Juno", de Laia Aguilar
24 de març a les 17.30 h.
Club de lectura feminista
La Trena de Laetitia Colombani.
28 de març, a les 17 h, al SIAD.
Informació i inscripcions a: rgarcia@gava.cat.

Estigues al dia a través del web
www.gavaciutat.cat
i de les xarxes socials de
Gavà és Dona de l’Ajuntament de Gavà.
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