Dia internacional
de la Dona Treballadora

març ‘17
Ho organitza

www.sadurni.net

Hi col·labora
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Com cada any, el clam per una societat més feminista es fa sentir a principis de març.
El dia internacional de la dona treballadora és una
ocasió més per plantar cara al masclisme i a les discriminacions que una vegada i altra pateixen les
dones a la nostra societat.
També és l’ocasió per fer valdre el paper de la dona
al mercat de treball, i més ara, pocs dies després de
saber que al nostre País el salari mitjà masculí és
de 27.477 euros mentre que el de les dones és de
20.324, i que per tant la bretxa salarial és del 26%,
uns 7.000 euros, quan l’any 2008 era del 24,4%.
Però també, i sobretot, és el moment de sentir-nos
orgullosos i orgulloses dels passos que mica en mica
anem fent com a societat i com a poble. I és que, com
bé sabeu, com a col·lectivitat ens hem dotat d’un Pla
d’Igualtat que des de l’any passat estem desplegant,
amb l’objectiu que, mica en mica, esdevinguem un
poble de referència en matèria de drets socials.
Projeccions de pel·lícules, exposicions i un parell de
tallers dirigits a les dones seran alguns dels actes
que acompanyaran als ja tradicionals actes del propi
8 de març. I tot gràcies a les entitats que ho han fet
possible.
Esperem trobar-vos-hi.
Salutacions,

Agustí Serra i Riba
Regidor de Drets Socials

DIUMENGE

17:30h - Biblioteca Josep Mas Carreras

Projecció de la pel·lícula
Quédate a mi lado
«Queda’t al meu costat» parla sobretot
dels reptes que cada dia hem d’afrontar
les persones, però també d’aquells altres
reptes extraordinaris que arriben fentho trontollar tot i construeix la narració al
voltant de cinc personatges que cerquen
desesperadament el seu lloc a l’univers.
Ho organitza: Fotofilm Navàs
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DIMARTS

11 ABRIL‘ 16 MAIG ‘ 13 JUNY
De 9.15h a 11.15h - Biblioteca

Taller Coaching lúdic
Inscripcions al curs a l’OAC.
Ho organitza: AMMA
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DIMECRES

De 16h a 20h - Biblioteca

DIMECRES

9h - Plaça de l’Ajuntament

Penjada de l’estendard
12h - Plaça de l’Ajuntament

Exposició fotografies
de dones treballadores
Exposició biogràfica de
dones que han fet història
a càrrec dels alumnes de IES St. Jordi

Elaboració d’una mandala
a càrrec d’Amma

Actuació del grup
d’animació de IES St. Jordi
(Xanquers i Batucada)

Taller El tabú i jo
A través del treball corporal i la conversa,
les participants discutiran entorn l’autonomia, l’empoderament, la salut i l’educació sexual des d’un punt de vista feminista
i descolonial. Es treballarà amb quatre eines clau per fomentar la reflexió: la parla,
l’art, el moviment i el ritual.
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DIVENDRES

21h - Casal Sant Genís

Obra de teatre Sense Pausa
Sense pausa ens mostra en clau d’humor
els conflictes quotidians que tenen tres
dones amb i en el temps, en diferents
etapes de la seva vida. Berta té 30 anys i
el do de l’omnipresència, Paula en té 40 i
un GPS connectat al cervell, Julia en té 50 i
una dimensió desconeguda. Totes tres tenen la capacitat d’estar a tot arreu i a totes
hores, elles poden amb tot i en tot moment...
Poden?
De la Companyia Impactat

