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8 de març

Dia Internacional 
de les Dones

Commemoració del 8 de Març
Diumenge 8 de Març,  a les 18 h

Commemoració del 8 de març al barri de Rocafonda. 

Programa: 

• Projecció d’imatges relacionades amb els tallers que han 
dut a terme la Vocalia de Dones de Rocafonda

• Monòleg a càrrec de Montse Álvarez

• Representació teatralitzada del conte “Arturo y Clementina” 
acompanyada de cançons, a càrrec de les Dones de la Vo-
calia de Dones de Rocafonda, Bea Hubert i Ana Ara

• Berenar

Lloc: al Centre Cívic Rocafonda   
(c. de Josep Punsola, 35)

Organitza : Vocalia de Dones de Rocafonda

Xerrada “Dones europees  
per la justícia i la pau”
Dimarts 10 de març, a les 19.30 h 

a càrrec de Dolors Renau, exparlamentària i expresidenta 
de la Internacional socialista de les dones

Lloc: Centre Cívic Pla d’en Boet  
 (c. de Juan Sebastián Elcano, 6) 

Organitza: PSC



Exposició: “Simone de Beauvoir, 
feminista i escriptora”
De dilluns 23 de febrer a divendres 13 de març

Recorregut per la vida i l’obra de la filòsofa i escriptora 
Simone de Beauvoir, una de les intel·lectuals més visibles 
i influents del segle XX.

Lloc: Centre d’ Informació i Recursos per a les Dones  
(c. de Blai Parera, 6)
Horari : de dilluns a dijous, de 9 a 13 h i de 16 a 19 h. 
Divendres de 9 a 13 h

Organitza: Ajuntament de Mataró

Projecció del documental  
“Conciliación”
Dimecres 4 de març, a les 20 h

En acabar, debat  i taula rodona a càrrec de les sociòlogues 
Rosa M. Díaz, M.Victoria Cruz i Laura Díaz.

S’abordarà el tema de la conciliació de la vida laboral i la 
personal.

Lloc: a l’Espai Sociocultural Pla d’en Boet  
(passatge dels Comtes Mir i Borrell, 34)

Organitza: Vocalia de Dones del Pla d’en Boet

Lectura del Manifest Institucional
Divendres, 6 de març 

Davant de l’Ajuntament, a les 12 h

Exposició: “La mediterrània  
que ens uneix”
De divendres 6 a dijous 2 d’abril

Exposició col·lectiva d’artistes d’Algèria i Mataró que ens 
apropen diferents visions de la vida i l’art. Dotze dones, dotze 
mirades sobre un mateix espai creatiu.

Participen: Djezia Cherrih, Valentina Pavloskaia, Djahia Ho-
uadef, Yasmina Saadoun, Yamina Gouichiche, Farida Sellal, 
Marta Duran, Maria Pretel, Nefer Rovira, Eugenia Mugnani, 
Marisa Blasco, Marga Riera.

Inauguració: divendres 6 de març, a les 18 h

A càrrec de l’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron i Espinar.

• Amb la presentació de la regidora de Joventut i Dona, Ana M. 
Barrera i la participació de les autores.

• Projecció del documental de Farida Sellal “L’Imzad, una his-
tòria de dones” 

• Poemes a càrrec de l’associació Taghrast- Espai Amazic i de 
Manuel Patricio

Lloc: a la Nau Gaudí (c. de la Cooperativa, 47)
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 a 22 h. 
Dissabte de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.

Organitza: Ajuntament de Mataró

“DÓNA-li empenta!”
Divendres 6 de març, a les 20.30 h

Taula rodona i presentació del llibre “Los peces de Liz” de 
Laura Sánchez. A càrrec de l’autora.

El llibre, de literatura eròtica, tracta dels rols de dones i ho-
mes en les relacions sexuals.

Lloc: a la Seu de l’Associació de Veïns de Vista Alegre  
(carrer d’Almeria, s/n)

Organitza: Vocalia de Dones de Vista Alegre

Dia Internacional  
de les Dones 

P R O G R A M A

Taula rodona “Dones regidores  
a Mataró, 1979-2007”
Dissabte 7 de març, a les 19 h 

Presentació del treball “Dones regidores a Mataró, 1979-
2003” a càrrec de  Pilar González-Agápito amb la partici-
pació de les regidores entrevistades.

Modera: Teresa Carreras, periodista
Lloc: a la  Nau Gaudí (c. de la Cooperativa, 47)

Organitza: Ajuntament de Mataró

Sopar de dones
Dissabte 7 de març, a les 21.30 h

Sopar de les diferents entitat de dones de la ciutat. Per 
participar cal que us adreceu a les Vocalies de dones dels 
vostres barris per fer la reserva.

Lloc: Seu de l’Associació cultural l’Harmonia  
(carrer de l’Energia, 6)

Organitzen: Vocalia de dones del Pla d’en Boet, Vocalia de dones  

de Rocafonda i Vocalia de dones de Vista Alegre


