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* Establiment de trucada: 0,28 € + IVA. Cost: 0,21 € + IVA/ minut. 807 11 70 10 des 
de fora de Mataró. Establiment de trucada: 0,09 € + IVA. Cost: 0,34 € + IVA/minut.  
NOU HORARI: de les 8 h de dilluns a les 22 h de dissabte i diumenges i festius de 8 a 22 h

Informació:www.mataro.cat 
Telèfon d’Atenció  Ciutadana 

010 (24 h)*

c ada vegada es fa més visible la presència de les 
dones en tots els àmbits, però encara són lluny de 

formar part dels òrgans de decisió polítics i socials.

L’accés als recursos de manera desigual impedeix  
a les dones una plena participació, retalla  
la seva capacitat d’influència i limita l’exercici  
de plena ciutadania a què tenen dret.

D’altra banda, la situació econòmica actual evidencia 
una crisi que no és neutra pel que fa al gènere o la 
classe social. Ara més que mai es posa de manifest 
quins són els col·lectius més vulnerables i als quals 
afecta de manera més flagrant aquesta situació. 

Les dones treballen més a temps parcial, ocupen  
llocs menys qualificats i menys remunerats  
i tenen més subocupació. Per tant, estan més 
exposades a la pobresa i l’exclusió. 

Volem aprofitar la commemoració del Dia Internacional 
de les Dones per reflexionar sobre aquestes situacions 
i posar de manifest el nostre compromís per treballar 
cap a una societat més equitativa i justa.
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Àrea d’Igualtat
i Ciutadania

Departament de Treball



Dimarts 1 de març
1a edició del 
GETTINGCONTACTS 
WOMAN A CATALUNYA
Al Tecnocampus Mataró-Maresme,  
de 9.30 a 15 h
Dirigida a empresàries 
i emprenedores que 

vulguin presentar la seva empresa o productes i serveis 
de cooperació i col·laboració interempresarial.
Més informació i inscripcions: www.gettingcontacts.com
Ho organitza: Institut Municipal de Promoció Econòmica de 
Mataró (IMPEM) i Tecnocampus Mataró-Maresme

Dissabte 5 de març
Commemoració del Dia 
Internacional de les Dones
Al Centre Cívic Rocafonda (carrer de Josep 
Punsola, 47), a partir de les 17.30 h 
Conferència: “Crisi econòmica en femení plural”
Hi haurà activitats culturals i sopar
Els tiquets del sopar s’han de comprar amb antelació a la 
seu de l’Associació de Veïns de Rocafonda. Preu: 13 euros
Ho organitza: Vocalia de Dones de Rocafonda.  
Hi col·labora: Colectivo de Mujeres de Matagalpa

Diumenge 6 de març
Concert Vermut 
A la plaça d’Isla Cristina, a les 12 h
Presentació dels resultats de l’enquesta Com afecta la crisi a les 
dones. Seguidament es llegirà un manifest amb motiu  del 8 de març. 
Ho organitza: Vocalia de Dones de Cerdanyola

Dilluns 7 de març
Presentació del llibre Mujeres en la sombra
A la Casa Coll i Regàs (carrer d’Argentona, 55), a les 
18.30 h A càrrec de l’autora, Griselda Martín Carpena

De dimarts 8 a diumenge 3 d’abril 
Exposició dels cartells del concurs per a 
la creació de la imatge del  8 de març
A la sala d’exposicions de Sant Lluc per l’Art (pati de la 
presó, la Riera, 117). Dijous, divendres i dissabtes de 
18.30 a 20.30 h i diumenges de 10.30 a 13.30 h

Inauguració i lliurament del premi: dimarts 8 de març, a les 19.30 h
Ho organitza: Associació Sant Lluc per l’Art  
Dimarts 8 de març
Lectura del manifest institucional
Davant de l’Ajuntament, a les 12 h

Sopar de dones
Al restaurant El Foro (carrer de Llauder, 138), a les 21 h
Amb l’actuació teatral del Grup H
Cal fer reserva al tel. 93 757 76 52, de 
dilluns a dijous, de 18 a 20 h
Ho organitza: Vocalia de Dones del Pla d’en Boet 

Divendres 11 de març
Dóna-li empenta!
A la seu de la Vocalia de Dones de Vista Alegre 
(carrer d’Almeria, s/n), a les 19 h
Promoció del projecte d’una dona emprenedora
Presentació del llibre Història d’una formiga, de Susana Carpi, 
dona afectada de fibromiàlgia, acompanyada per Antonio de Miguel 
Gómez, terapeuta transpersonal, neuròpata i psicoterapeuta
Ho organitza: Vocalia de Dones de Vista Alegre

Dissabte 12 de març
Acció teatral al carrer
Davant de l’Ajuntament (la Riera, 48), a les 19.30 h
Ho organitza: Consell Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats de 
les Dones. Hi col·labora: Colectivo de Mujeres de Matagalpa

Dilluns 14 de març
Programa de radio obert: Entre dones fem ràdio
Al Centre Cívic Pla d’en Boet (carrer de Juan 
Sebastián Elcano, 6), a les 19 h
Ho organitza: Dones Reporteres de Mataró

Divendres 18 de març
Taula rodona:  
“Dones amb empenta”
Al Centre Cívic Pla d’en Boet (carrer de Juan 
Sebastián Elcano, 6), a les 19 h 
Amb la participació de diferents dones que 
compartiran les seves trajectòries vitals.
Ho organitza: Secretaria de la Dona del PSC Mataró

De divendres 18 a dijous 31 de març
Exposició: “La lluita per l’oportunitat de viure”
A la Biblioteca Pública Pompeu Fabra
Inauguració oficial: dijous 24 de març, a les 19.30 
h, amb la conferència “Mujeres en la guerrilla 
antifranquista”, a càrrec d’Aurora Marco
Ho organitza: Grup de recerca de la memòria històrica de 
Mataró. Hi col·labora: Vocalia de Dones del Pla d’en Boet

Dissabte 19 de març
Presentació del llibre Elisabet Eidenbenz, 
més enllà de la maternitat d’Elna 
Al  Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers (carrer de Can Xammar, 63), a les 18.30 h 
A càrrec d’Assumpta Montellà, autora de l’obra
Ho organitza: Associació Sant Lluc per l’Art. Hi col·labora: 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers

Dilluns 21 de març
Acte institucional en commemoració  
del 20è aniversari de la mort 
de M. Aurèlia Capmany
Al saló de plens de l’Ajuntament (la Riera, 48), a les 20 h

Del 8 al 16 d’abril
TEATRE
Vent de garbí i una mica de por
Direcció de Carles Maicas
A l’espai La Saleta de la Sala Cabanyes 

Divendres 8 d’abril de 2011, a les 21.30 h
Dissabte 9 d’abril de 2011, a les 21.30 h
Diumenge 10 d’abril de 2011, a les 18.30 h
Divendres 15 d’abril de 2011, a les 21.30 h
Dissabte 16 d’abril de 2011, a les 18.30 h
Ho organitza: Sala Cabanyes 
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