EXPOSICIONS

JORNADES
DE LES
DONES
De l´1 al 29 de
març 2012

QUIN TEMPS TENIM? ORGANITZACIÓ DE LA VIDA
QUOTIDIANA.
Els rols tradicionals de gènere, que assignaven les tasques de repro‐
ducció i sosteniment de la vida a les dones, ja no tenen vigència i és
necessària una reorganització del temps per poder garantir el benes‐
tar de les persones
Del 6 al 16 de març.
Horaris de visita: de dilluns a dijous de 8:30h a 18:00h, divendres de
8:30 a 14h. Lliure accés.
Lloc: Vestíbul de l´Ajuntament de Cambrils.
Inauguració el dia 6 març a les 11h, a càrrec de Lluïsa Rom Sala, regi‐
dora de Benestar Social, Salut i Família.

DONES GRANS, GRANS DONES.
Exposició que trenca clixés sobre el que significa envellir per a les
dones, desmunta els tòpics i reivindica que les veus femenines de
totes les edats siguin escoltades i reconegudes.
Del 6 al 16 de març.
Horaris de visita: de dilluns a divendres de 8h a 22h, dissabte de 9h a
14h. Lliure accés
Lloc: Vestíbul del Centre Cultural i Ocupacional.

Jornades de les Dones
De l ´1 al 29 març 2012

Per més informació:
Servei municipal de Polítiques d’Igualtat
Centre Cívic Les Basses C/Sant Pere 32
Telèfon: 977.36.81.90 (Ext.1).
Mail: pisal@cambrils.org
http:www.cambrils.org
Horari:dilluns a divendres, de 9h30 a 14h30.

RECUPEREM LA HISTÒRIA DE LES DONES.
A la vitrina de La Peça de l'estació del Museu Molí de les Tres Eres,
podreu descobrir dos objectes únics: una bata de la Sra. Concepció
Montserrat i una còfia de la Sra. Esperança Gual, infermeres que
treballaren a l´Hospital de Sang de Cambrils del 1936‐1939.
A partir del 3 de març.
Horaris de visita: Dissabte d´11h a 14h i de 17h a 20h, diumenge
d´ 11h a 14h. Lliure accés.
Organitza: Museu d´Història de Cambrils i Arxiu Municipal de Cam‐
brils.

TALLERS
Diferents SI, Desiguals No: Tallers de coeducació per a la igualtat
d'oportunitat de les nenes i els nens.
Taller: Rosa Caramel, una elefanta diferent.

ORGANITZA:

COL.LABORA:

Consell de Dones de
Cambrils

8 de març

Es duran a terme el mes de març als centres escolars de Cambrils.
Adreçats a l'alumnat de 2n de primària.
A càrrec del Departament de Polítiques d´Igualtat.
Col∙labora:Paloma Remezal, psicopedagoga del Centre psicopedagògic
El Trencaclosques.

Activitats gratuïtes obertes a tota la ciutadania.

Dia internacional de les dones
El nostre agraïment a tots i totes les ponents que, de forma
desinteressada, han col∙laborat fent possibles aquestes
jornades.

El Dia internacional de les Dones commemora la
lluita que les dones de tot el món hem sostingut
al llarg dels temps en favor de la igualtat.

Mercè Dalmau Mallafré
Alcaldessa
Ajuntament de Cambrils

En aquesta darrera dècada s’han produït impor‐
tants avenços legislatius que han establert nous
marcs legals en el camí vers la igualtat, amb la llei
per a la igualtat efectiva entre dones i homes i la
llei catalana per a l’eradicació de la violència
masclista.
L’Ajuntament de Cambrils té un compromís ferm
amb el foment de la igualtat en la nostra societat
i és en el marc d’aquest compromís que organit‐
zem les desenes Jornades de les Dones coincidint
amb la commemoració del Dia internacional de
les Dones.
Des d’aquestes línies us animo a participar en les
diverses activitats que conformen el programa
d’actes de les Jornades de les Dones que ens han
de servir per continuar treballant totes i tots per
la construcció d’una societat on les desigualtats
de gènere siguin impensables.

Us presento les activitats entorn al Dia Internacio‐
nal de les Dones, organitzades amb la col∙laboració
del Consell de Dones de Cambrils.

Lluïsa Rom Sala
Regidora de Benestar
Social, Salut i Família.

L’eix temàtic de les Jornades d’aquest any és “La
Salut i les Dones”oferint‐vos un seguit de xerrades,
tallers, exposicions, etc., al voltant d’aquesta temà‐
tica, sense oblidar però altres aspectes tant impor‐
tants com l’àmbit laboral, la recuperació de la me‐
mòria històrica de les dones, la corresponsabilitat
dels homes i les dones en l’organització de la vida
quotidiana, la importància de l’ús d’un llenguatge
no sexista o la coeducació com a eina fonamental
per a conscienciar a nens i nenes, en la construcció
d’una societat més igualitària, justa i lliure
d’estereotips de gènere, en el que la diferència
sigui considerada un valor i no un obstacle per a la
igualtat.
Totes som diverses en interessos, edats, idees...
però treballant conjuntament podem aconseguir
que la societat sigui el reflex del que som, del que
sentim, del que volem i del que reivindiquem: tenir
igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la
nostra societat i poder viure lliures de qualsevol
violència.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
• Dijous 1 de març
XERRADA
“Del mercat a la taula” a càrrec de Gràcia Carmona, tècnica del
Departament Municipal de Salut.
Hora: 19h
Lloc: Centre Cívic Vilafortuny. Avg. Castell de Vilafortuny, 33
Organitza: Col∙lectiu de Dones de Vilafortuny.

• Divendres 2 de març
XERRADA
“Trastorns alimentaris” a càrrec de Pilar Garcia, directora del
centre d'atenció als trastorns alimentaris (CATA).
Hora: 18h.
Lloc: Centre Cívic Nou Cambrils. Passatge Cinc, núm 12.
Organitza: Associació de Dones Clara Campoamor.

• Dimarts 6 de març
TALLER
“Reforcem la nostra memòria” a càrrec de la Dra. Lídia Ríos i la
Dra. Marta Novillo, de l´Hospital Lleuger de Cambrils.
Hora: 19h.
Lloc: Centre Cultural i Ocupacional (Aula 4) C/Sant Plàcid, 18‐20.
Inscripcions al servei de ludoteca*: de l´1 al 5 de març a l´Oficina
d´Atenció a la Ciutadania (OAC) Ajuntament de Cambrils.
*El Servei de ludoteca, precisarà d'un mínim d'inscripcions per dur‐se a terme.

• Dijous 8 de març
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

• Dijous 15 de març
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: “Memòries de Dones” a càrrec de
Coral Cuadrada, coordinadora del llibre i professora d'història
de les dones de la URV i Rosa Tamarit, professora d'història de
la música i l'espectacle de la URV.
Posteriorment, PROJECCIÓ del recull fotogràfic: ” Dones de
Cambrils; retrats d'històries ”.
Hora: 18h
Lloc: Casal municipal de la Gent Gran. Sala d'actes. Psg. La Salle, 13‐14.
Inscripcions al servei de ludoteca*: de l´1 al 13 de març a l´Oficina
d´Atenció a la Ciutadania (OAC) Ajuntament de Cambrils.
*El Servei de ludoteca, precisarà d'un mínim d'inscripcions per dur‐se a terme.

• Divendres 16 de març
XERRADA
“La integració de les persones treballadores del servei domès‐
tic al règim general de la seguretat social. Nova regulació a
partir de l´1 de gener del 2012” a càrrec de Maribel Martínez,
membre del Col∙legi d´Advocats de Reus. Col∙laboradora del
Servei municipal d´Immigració.
Hora: 15.30h
Lloc: Casa del Mar. Sala Club. Plaça Aragó, nº 6.

• Dilluns 19 de març

TALLER DE RISOTERÀPIA a càrrec de Helen Valerio, llicenciada
en psicologia.
Hora: 17.30h
Lloc: Casal municipal de la Gent Gran (Gimnàs) Pg la Salle, 13‐14.
Activitat gratuïta. Places limitades.
Inscripcions al Taller i al servei de ludoteca* de l´1 al 15 de març a
l´Oficina d´Atenció a la Ciutadania (OAC), Ajuntament de Cambrils.
*El Servei de ludoteca, precisarà d'un mínim d'inscripcions per dur‐se a terme.

Recepció de l´Alcaldessa al Consell de Dones.

• Divendres 23 de març

Hora: 10.00h.
Lloc: Sala d'actes de l´Ajuntament de Cambrils.

XERRADA
“Integració de les persones treballadores del servei domèstic
al règim general de la seguretat social. Nova regulació de l´1
de gener del 2012” a càrrec de Jordi Gené, responsable
d´AMIC‐UGT Tarragona.

Concentració i LECTURA DEL MANIFEST
Hora: 11h
Lloc: Entrada principal de l´Ajuntament de Cambrils.

SOPAR DE LES DONES
Hora: 21h
Lloc: Hotel Tryp
Preu: 30€

Confirmar l'assistència abans del 2 de març a l'Associació de
Dones AMUNT (Centre Cívic Les Basses, C/ Sant Pere, 32—Dilluns i

Hora: 17.30h
Lloc: Centre Cívic Nou Cambrils. Passatge Cinc, núm. 12
Organitza:Associació de Dones Clara Campoamor

• Dilluns 26 de març

Dimecres de 10.30h a 12.30h , Tfn.:977.36.82.17).

CLUB DE LECTURA amb l'obra: “ L´acabadora ” de l´autora
Michela Murgia. Moderadora Natalia Zarco de Llibreria Galatea.

• Divendres 9 de març

Hora: 19h
Lloc: Biblioteca municipal.

XERRADA
“La salut i el benestar comença en els teus peus” a càrrec de
Nati Gran Costa, reflexòloga.
Hora: 15h.
Lloc: Sala d'actes Centre Cultural i Ocupacional, C/Sant Plàcid 18‐20.
Organitza: Associació Cultural de Dones L´Alba.

• Dijous 29 de març
PROGRAMA DE RÀDIO“Mil i un matins per a la igualtat” (10h)
“El llenguatge i les dones”, entrevista a Esther Forgas, Doctora
en Filologia Romànica. Catedràtica de llengua espanyola a la
URV. (FM. 90.0 Radio Cambrils).

