EXPOSICIONS
PIONERES DE LA CIÈNCIA
Exposició produïda per l'Observatori de la Igualtat de la U.R.V. on
es dóna a conèixer les aportacions que han fet al coneixement
científic algunes dones destacades, dones que sovint no han estat
ni són prou conegudes ni reconegudes.
Del 28 de febrer al 31 de Març
Lloc: Museu Molí de les Tres Eres Via Augusta, 1.
Horaris de visita: Dissabte de 11h a 14h i de 17h a 20h; diumen‐
ge de 11h a 14h.
Accés lliure
Inauguració 28 de febrer a les 20h a càrrec del Sr. Francesc Gar‐
riga Colom, regidor de Planificació de Ciutat i Cultura
Amb la col∙laboració del Centre d'Estudis Cambrilencs i la Biblio‐
teca Pública Municipal de Cambrils
DONES D’EMPRESA
Exposició que visualitza i reconeix les aportacions històriques de
les dones a l’activitat empresarial de Catalunya donant a conèixer
les habilitats de 12 empresàries.Cadascuna d’elles, des del seu
terreny,van desenvolupar les seves particulars formes de liderat‐
ge i van contribuir a enriquir l’activitat econòmica del país.
Del 4 al 28 de Març
Lloc: Vestíbul de l’Ajuntament de Cambrils. Plaça Ajuntament
núm.4
Horaris: Dilluns, dimarts, dimecres de 8:30 a 15h,Dijous de 8:30 a
18h,Divendres de 8:30 a 14h. Accés lliure
Inauguració 8 de març a les 10h30, a càrrec de la Sra. Lluïsa
Rom, regidora de Benestar Social, Salut i Família i la Sra. Carme
Cros Brull, regidora de Promoció Econòmica
Amb la col∙laboració de l’Institut Català de les Dones

JORNADES DE LES DONES
De l´1 al 29 de març 2013

Jornades de les Dones

Per més informació:
Servei municipal de Polítiques d’Igualtat
Centre Cívic Les Basses C/Sant Pere 32
Telèfon: 977.36.82.17 (Ext.5).
Mail: pisal@cambrils.org
http:www.cambrils.org
Horari:dilluns a divendres, de 9h30 a 14h30.
ENTITATS DE DONES DE CAMBRILS
ASSOCIACIÓ DE DONES CLARA CAMPO‐
AMOR
Centre Cívic Nou Cambrils. Passatge
Cinc n.12
Horari: De Dill‐Div de 17 a20h
ASSOCIACIÓ DONES AMUNT
Centre cívic Les Basses. C/Sant Pere 32
Horari: Dill i dimecres 10h30‐12h30.
Tel: 977.36.82.17

De l ´1 al 29 març 2013

COL∙LECTIU DE DONES DE VILAFOR‐
TUNY
C/ Azaleas núm.7
Horari: Divendres 9h‐13h
Tel: 977.79.55.69
ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL TARBIA
Centre Cultural. C/ St. Plàcid 18‐20
Horari: Divendres de 15h30‐17h

ASSOCIACIÓ CULTURAL DE DONES
L’ALBA
Centre Cultural. C/ St. Plàcid 18‐20
Horari: Dimarts i dijous 15h‐17h

ORGANITZA:

COL.LABORA:

Consell de Dones de
Cambrils

8 de març

TALLERS
Diferents SÍ, Desiguals NO: Tallers de coeducació per a la igualtat
d’oportunitats de les nenes i els nens.
Es duran a terme durant el mes de març als centres escolars de
Cambrils. Adreçats a l’alumnat de 2n de primària.
A càrrec de Mònica Romano. Tècnica municipal de Polítiques
d’Igualtat
Col∙labora: Paloma Remezal, psicopedagoga del Centre psicope‐
dagògic El trencaclosques.

Activitats gratuïtes obertes a tota la ciutadania.

TERAPIA AGLA

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

El Dia internacional de les Dones commemora la lluita de
les dones per la seva participació en igualtat
d’oportunitats que els homes en tots els àmbits de la
societat i pel seu desenvolupament íntegre com a perso‐
na.

Mercè Dalmau
Mallafré
Alcaldessa
Ajuntament de
Cambrils

Els avenços legislatius, especialment de l’última dècada,
han establert nous i importants marcs legals en el camí
vers la igualtat, però encara continuen sent molts els
obstacles socioculturals a remoure per eradicar les múlti‐
ples discriminacions que encara patim les dones, en
l’àmbit laboral, en l’àmbit familiar, en l’àmbit comunitari,
etc.
L’Ajuntament de Cambrils té un ferm compromís amb el
foment de la igualtat en la nostra societat i és en el marc
d’aquest compromís, que organitza les onzenes Jornades
de les Dones coincidint amb la commemoració del seu
Dia internacional.
Des d’aquestes línies us animo a participar a les diverses
activitats programades que ens han de servir per conti‐
nuar treballant totes i tots per la construcció d’una socie‐
tat on la igualtat real, de drets i obligacions, de les dones
i els homes, sigui una realitat.
Us presento les activitats entorn al Dia internacional de
les Dones, organitzades amb la col∙laboració del Consell
de Dones.

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

L’eix temàtic de les Jornades d’aquest any és
“L’emprenedoria i les Dones” oferint‐vos un reportatge,
exposicions, etc, al voltant d’aquesta temàtica, sense
oblidar però altres aspectes tant importants com la for‐
mació per apoderar a les dones i millorar la seva ocupa‐
bilitat en l’àmbit laboral, la prevenció i l’abordatge de la
violència masclista, el benestar emocional, el reconeixe‐
ment de les aportacions de les dones a la societat o la
coeducació com a eina fonamental per conscienciar a
nens i nenes, en la construcció d’una societat més iguali‐
tària, justa i lliure d’estereotips de gènere, on la diferèn‐
cia sigui sempre un valor i mai un obstacle per a la igual‐
tat.
La lluita de les dones per assolir els mateixos drets que
els homes ha estat sempre incansable. Al llarg de tots els
temps, passats i presents han estat, hem estat i som
moltes les dones que de forma individual o col∙lectiva,
des de l’àmbit públic o des de l’anonimat, amb coratge,
perseverança i convenciment van treballar i continuem
treballant per fer realitat, entre tothom, una societat
construïda en la igualtat entre dones i homes.
A cada passa feta descobrim nous reptes, se’ns plante‐
gen nous interrogants, se’ns obren noves possibilitats de
ser. Continuem avançant, continuem construint entre
tothom una societat on les discriminacions de gènere
siguin impensables.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
• Dijous 7 de març
XERRADA
“Violència masclista: com detectar‐la i abordar‐la” a càrrec de
l’equip del Servei d’Informació i Assessorament a les Dones.
Hora: 18h
Lloc: Centre Cívic Nou Cambrils. Passatge Cinc n. 12
Organitza: Associació de Dones Clara Campoamor

• Divendres 8 de març
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
CONCENTRACIÓ I LECTURA DEL MANIFEST
Hora: 11h
Lloc: Ajuntament de Cambrils. Plaça de l’Ajuntament n. 4
ACTE INSTITUCIONAL DE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
Taula rodona: “Dones que han trencat estereotips. El treball no té
gènere.”
Un conjunt de dones que treballen en sectors habitualment considerats
masculinitzats explicaran què les va motivar i conduir a la feina que desenvo‐
lupen i quina és i ha estat la seva experiència formativa, laboral i social.
Moderadora: Cristina Sierra (Periodista)
Lectura de la Declaració Institucional del Govern de la Generalitat
Actuació musical a càrrec del cor Gospel de Cambrils, dirigit per Laia Boixa‐
dós
Hora: 18h
Lloc: Sala d’actes. Casal municipal de la gent gran Passeig La Salle, 13‐14

SOPAR DE LES DONES
Hora: 21h
Lloc: Casal municipal de la gent gran
Organitza: Consell de Dones de Cambrils
Inscripcions a les seus de les entitats de dones de Cambrils* (veure revers).
Abans del 4 de Març.

• Dimecres 13 de març
REPORTATGE
“Dones... de Cambrils!”
Hora: 19h
Lloc: Sala multiusos. Centre Cívic de Vilafortuny. Av. Castell de Vila‐
fortuny , n. 33
Organitza: Col∙lectiu de Dones de Vilafortuny

• Divendres 15 març
XERRADA
“Pleno Vacio”
Xerrada que ens transporta en un viatge d’anada i tornada entre l’àtom i els
confins del cosmo. La ciència i l’espiritualitat convergeixen per adonar‐nos
de que tenim les eines per viure bé en el nostre dia a dia.

A càrrec d’ Éric Champoux. Generalista.Humanista.
Hora: 15h30Lloc: Centre Cultural. Sala d’actes. C/ St. Plàcid, n. 18‐20
Organitza: Associació socio‐cultural TARBIA

• Dilluns 18 de març
ACTIVITAT INFANTIL. Plantada poètica dedicada a la poetessa
Joana Raspall
Hora: 18h
Lloc: Biblioteca municipal. Carrer Alfons I El Cast, n. 2

• Dimarts 19 de març
XERRADA‐TALLER
"Educant les teves emocions”
A càrrec de Pilar Coello i Diana Hortoneda. Psicòlogues. Teràpia
AGLA: Actividad Psicomotriz‐Gestalt‐Lenguaje y Activación Asertiva. Auto‐
res del llibre "La espiral de las emociones" que es podrà comprar després
de l’acte.

Hora: 16h30
Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Les Basses. C/ Sant Pere, n. 32
Organitza: Associació de Dones AMUNT

• Divendres 22 de març
TALLER
“Descobreix la teva força interior”
A càrrec d’Empar Xancó. Professora de ioga i de teràpies naturals
Hora: 17.30 h
Lloc: Centre Cultural. Sala de miralls. C/ St. Plàcid, n. 18‐20
Organitza: Associació cultural de Dones L’ Alba
Material recomanat: roba còmoda i una manta petita
Informació i inscripció: De l’1 al 20 de març a l’OAC. Gratuit

• Dilluns 25 de març
CLUB DE LECTURA
Obra: “La nevada del cucut” de l’autora Blanca Busquets
Moderadora: Llívia Palliso. Llicenciada en Filologia catalana, mem‐
bre de l'Àrea de literatura del Departament de Filologia Catalana
de la URV.
Hora: 19h
Lloc: Biblioteca municipal
CURS “APODERA’T PER L’OCUPACIÓ”
Curs amb una durada de 22 h destinat a millorar les competències i habili‐
tats professionals de base a traves d’eines i recursos que han de permetre
a les dones fomentar la seva ocupabilitat per a ser contractades per terce‐
res persones o per liderar la seva pròpia empresa.

Adreçat a: Dones empadronades a Cambrils en situació d’atur
Gratuït i places limitades
Informació i inscripció: De l’11 de febrer al 6 de març a l’OAC
Dates i horaris: 11, 13, 18 i 19 de març de 10‐13h; 14/03 de 10h‐
13h30,12 /03 de 10‐14h30, 20/03 de 10‐12h
Lloc: Centre L’Estudi i Ateneu juvenil. Aula 3(2ª Planta).AV. Horta
de Sta. Maria n. 14
Impartit per: Vanesa López Gisbert, politòloga especialista en
igualtat entre dones i homes, sòcia‐fundadora de Genera Innova‐
ció, SCCL.
Amb la col∙laboració del Dept. de Promoció Econòmica .

