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de març 20238 



• Lectura del manifest institucional a càrrec 
de la regidora de Polítiques d’Igualtat,  
Ana Maria Madrona.

• Espectacle musical a càrrec de l’Escola 
Municipal de Música, Dansa i Aula de 
teatre.

• Activitat de percussió i expressió corporal, 
a compte d’Anna Llompart Antón.

• Participació de la comunitat educativa 
del municipi.

Activitat reivindicativa

Projecte de reflexió sobre la evolució del 
feminisme a través de la fotografia.

Taula rodona per compartir les experiències 
de les persones participants en la mostra.

Visita guiada a l’exposició.

Cada dia és 8 de març

Teixint complicitats

Inauguració de l’exposició Feminismes 3.0

Als Jardins de l’Ajuntament

11 h

Plaça de la República

17.30 h

Can Saurina

18.30 h

8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.

#MontornèsFeminista

ACTES CENTRALS

Organitza 
Fotofeministes @donam_igualtat

Dimecres 
de març 8



Dijous 
de març

9

Mercè Rovira i Elena Codó presenten aquesta 
proposta a partir dels discursos que van fer 
la Clara Campoamor i Victoria Kent el dia 1 
d’octubre de 1931, a les Corts republicanes, 
quan es va debatre la inclusió o no del sufragi 
femení en la nova constitució.

Cal inscripció prèvia a entrades.montornes.cat

Servei d’acollida d’infants
Adreçat a infants de 3 a 12 anys, coincidint 
amb la durada de l’activitat.
En cas que vulgueu fer ús d’aquest servei 
gratuït, caldrà que ho demaneu a 

 igualtat@montornes.cat  
i indiqueu l’edat de l’infant. 

Un dret, un vot

8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.#MontornèsFeminista

A la Biblioteca

18.30 h



Teatre Margarida Xirgu

20.30 h

8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.#MontornèsFeminista

Dissabte 
de març 11

La còmica valenciana ofereix un espectacle de 
comèdia subversiva, reflexiva i feminista. 

El títol escollit Flores, que és el segon cognom de 
Patricia, vol posar en valor el seu llinatge matern i a 
totes les dones que l’han acompanyada fins aquí. 

L’espectacle té una durada aproximada de 80 minuts 
i està recomanat per a majors de 16 anys.

Reserva i venda d’entrades a entrades.montornes.cat

Servei d’acollida d’infants
Adreçat a infants de 3 a 12 anys, coincidint amb la 
durada de l’espectacle.
En cas que vulgueu fer ús d’aquest servei gratuït, 
caldrà que ho indiqueu en el procés de compra  
de les entrades, especificant l’edat de l’infant, o bé 
a  igualtat@montornes.cat.

Flores
Espectacle multidisciplinar 
de Patricia Sornosa



8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.

Marca un triple per l’esport femení i la 
igualtat!

El Club de Bàsquet Vila de Montornès 
organitza una jornada lúdica dedicada al 
bàsquet femení.

Hi poden participar noies d’entre 6 i 16 anys.

IV Festa del bàsquet femení

Diumenge 
de març

12
9.30 h
- 12 h

Pavelló esportiu  
Les Vernedes

#MontornèsFeminista



Xerrada sobre el paper de les dones en aquesta 
dansa popular catalana i la reivindicació de les 
seves aportacions invisibilitzades.

A càrrec d’Encarna Gascón, monitora dels 
tallers de sardanes dels Casals de Gent Gran.

Al final de la xerrada, es convidarà a les 
persones assistents a ballar dues peces 
composades per dones.

Organitza 
Associació Cultural Palau Dalmanla

Xerrada  
Dones, sardana i repressió

Dijous 
de març 16

18 h
Can Saurina

8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.#MontornèsFeminista



Diumenge  
de març

19
Jornada Arrels: 
Empremtes i llegat
Com han estat les dones històricament a 
Montornès? De l’anonimat a les referents 
contemporànies.

Jornada de reflexió sobre lideratge femení i 
sobre la participació de les dones en clau de 
gènere.

10.30 h Exposició
11 h Taula rodona 
12.30 h Concert de la cantautora Maria Ruiz

Hi haurà servei de barra a càrrec de  
l’Esplai Panda.

Activitat sorgida dels Pressupostos 
participatius

10.30 h
- 13.30 h

Plaça de Joan Miró

8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.#MontornèsFeminista



Activitat lúdico esportiva per 
sensibilitzar en la igualtat de gènere.

Xuta per la igualtat

Divendres  
de març 24

8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.#MontornèsFeminista

Al parc socioesportiu de 
Montornès Nord

16 - 19 h



Activitat esportiva amb l’objectiu de 
fomentar l’esport femení i el compromís 
de dones i homes amb la igualtat de 
gènere. Un grup de persones del municipi 
participaran en la cursa dels 6 km.

Abans de començar la cursa es farà 
la fotografia oficial del grup a l’àrea 
d’arribada. 

Organitza: Club d’Atletisme  
        de Montornès.

Sumem 6 Km en la lluita  
per la igualtat

Diumenge  
de març

26

8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.#MontornèsFeminista

Zona Esportiva Municipal  
Les Vernedes

9.30 h



Formació  
Com introduir la igualtat 
de gènere en la nostra  
entitat i en els projectes 
que impulsem?

8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.#MontornèsFeminista

Dijous 
de març 30

Hotel d’Entitats

18 h
- 20 h 

Taller de sensibilització. S’explicaran els 
conceptes claus i com aplicar-los a les 
entitats i als projectes associatius.

Inscripció a  igualtat@montornes.cat.
Cal que indiqueu el nom de la persona, 
i el nom de l’entitat.

A càrrec de VIRA Cooperativa.

Activitat inclosa en el programa  
Les entitats al dia



Selecció de fotografies distribuïdes per diversos establiments 
comercials de Montornès mostraran les desigualtats i les 
discriminacions que pateixen les dones en l’àmbit laboral i social.

Les imatges són de l’alumnat dels tallers de fotografia del Casal de Cultura 
i es van realitzar en el marc de la commemoració del 8 de març de 2022.

Les fotografies s’exposaran a:

Pastisseria Viñallonga
(carrer de Jacint Verdaguer, 3)
Peixateria Rafa i Sònia
(av. de l’Onze de Setembre, 20)
Carniceria Costa
(carrer de Palau d’Ametlla, 8)
El Gato con botas
(carrer de Jacint Verdaguer, 7)
La Gourmet-teca
(carrer de Major, 39).
Mercat Nostra Senyora del Carme
(carrer de Federico García Lorca, 9)

Organitza: Unió de Botiguers

Sororitat i igualtat
Del 6 a l’11 de març

8 de març

8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.#MontornèsFeminista

Projecció de la pel·lícula “Moxie” i debat  
posterior moderat per la Chiara, de l’espai  
de benestar emocional de la Dimensió Crítica.

Cal inscripció prèvia al     673 53 26 09.”

Cinefòrum

Centre Juvenil Sputnik

17 h

Altres activitats



8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.#MontornèsFeminista

Projecte de reflexió sobre la evolució del feminisme  
a través de la fotografia.

Horari:
Dijous i divendres, de 18 a 21 h.
Dissabtes, d’11 a 14 h.

Organitza: Fotofeministes @donam_igualtat

Exposició Feminismes 3.0

Del 9 al 20 de març
A Can Saurina



8M Totes les dones, 
tots els drets, tots els dies.#MontornèsFeminista

Organitza: Amb el suport de:

Servei d’acollida d’infants amb la col·laboració de:

El feminisme és una  
forma de viure  

individualment i de 
 lluitar col.lectivament

(Simone de Beauvoir)


