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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS  EMMARCADES  
EN EL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

 
Divendres 28 de febrer a les 12 h 
Manifest Equal Pay Day, activitat per reivindicar la desigualtat 
salarial que existeix entre dones i homes, a càrrec de Thais Mora-
ta. 
Lloc: Plaça de la Vila. 
Organitza: Talent Femení. 
Amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Dimarts 3 de març a les 17.30 h 

Taula rodona “Comunicació i gènere en la infància (o en l’e-
ducació infantil)”, Cesca Mestres, oferint una mirada des de 
l’àmbit de la literatura infantil i el món editorial i la Núria Araüna 
(professora de comunicació a la URV que tractarà el tema del 
youtube i les sèries).  
Lloc: Escola Sant Jordi activitat gratuïta. 
Organitza:  AFA Escola Sant Jordi i Casal de Dones Ca la To-
masa/ Associació de Dones La Frontissa. 
 
 
Del 3 al 23 de març  
EXPOSICIÓ: Extraordinàries. Setze dones rellevants de la histò-
ria il·lustrades per Isabel Ruiz Ruiz i presentades per escrits de 
setze dones de la ciutat. 
Lloc: Biblioteca Armand Cardona Torrandell. 
Organitza: Xarxa de biblioteques municipals. 
Amb el suport del Servei de Convivència i Equitat. 



 
 
 
Dijous 5 de març a les 19.30 h 
Diàlegs de la pintura. El poder de les cortesanes: Madame de 
Pompadour,  a càrrec de Maria Garganté, Doctora en Història de 
l'Art i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la 
Facultat Antoni Gaudí, i Mireia Rosich, directora del Museu Víctor 
Balaguer. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia al telèfon 938154202 o bé 
al correu informacio@victorbalaguer.cat.  
Lloc.: Museu Víctor Balaguer. 
Organitza: Museus de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
Divendres 6 de març, a partir de les 11 h 
La plaça de la Vila serà l’escenari d’una decoració al·legòrica 
amb la simbologia de l’essència femenina connectant amb la 
saviesa ancestral de la Mare Terra, per commemorar el desè 
aniversari del grup; a càrrec del Grup de Dones del projecte Dona 
identitat Diversitat (DID).   
 
 
A les 12 h  
Lectura del manifest commemoratiu, a càrrec de Saloua Chriyaa 
Presidenta de l'associació Joudur Wa Afak i Malak Talha Chriyaa  
Organitza: Servei de Convivència i Equitat. 
 
 



 

A  les 19 h 

La Vilanova que estima el projecte històric dels vincles, a 
càrrec de Rosa Català referent del Servei de Convivència i Equi-
tat. 
Lloc: Sala d’actes de la UPC. 
Organitza: Aula d’extensió  universitària d ela Gent Gran de Vila-
nova i la Geltrú. 
 
 
Dissabte 7 de març a les 12 h  
HORA DEL CONTE: Germanastra, de Canizales. A càrrec de 
Montse Panero, actriu. Un conte sorprenent i divertit que trenca 
amb el que sembla una historia clàssica d’un palau amb una prin-
cesa.  
Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys. 

Lloc: Biblioteca Joan Oliva i Milà. 

Organitza: Xarxa de Biblioteques municipals. 

En col·laboració amb El Cep i la Nansa edicions. 
 
 
Dissabte 7 de març a les 12 h 
El paper de la dona al segle XIX, és prou conegut el paper de 
l’home dins la societat del 1800. Però quins eren els rols de les 
dones en aquest entorn eminentment masculí?  Can Papiol pro-
posa una visita al museu amb una perspectiva que ens aproparà 
a les dones del segle XIX. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia al telèfon 938930382 o bé 
al correu museupapiol@vilanova.cat.  



Lloc: Museu Can Papiol. 
Organitza: Museus de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
Diumenge 8 de març a les 11 h 
Manifestació feminista del 8M, Juntes i diverses lluitem pels 
nostres drets. Recorregut: Plaça del Port - Rambla, Pl. de les 
Neus, Caputxins  i Pl de la Vila. 
Organitza: Casal de Dones Ca la Tomasa.  
A les 12 h 
Taula rodona: "Viure el càncer en l’entorn laboral de la dona", 
l’Associació Marinada organitza una taula rodona per parlar sobre 
el càncer a l’entorn laboral. La xerrada comptarà amb la participa-
ció dels testimonis de Maria Angustias Dorador (presidenta de 
Marinada), Mercè Cano (vicepresidenta de Marinada) i Pepi Mo-
reno (sòcia-usuària de Marinada), juntament amb Carolina Olivera 
(Consultoria Valor Humà) i Rocío Pelegrí (advocada de l’ICAB).  
Lloc: Biblioteca Víctor Balaguer. 
Organitza: Marinada (Grup d’autoajuda per a dones amb càncer 
de mama) i Dream Communication. 
 
 
A les 12 h 
Les dones hi eren  
Una visita a l'Espai Far en clau de gènere posant de relleu el pa-
per de les dones en el món mariner i pesquer. La visita comenta-
da ens descobreix una nova mirada i un punt de vista diferent de 
la història de la Platja de Vilanova posant l'accent en els treballs,  



ocupacions i oficis realitzats per les dones. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia al telèfon 600509223 o bé 
al correu espaifar@vilanova.cat.  
Lloc: Espai FAR. 
Organitza: Museus de Vilanova i la Geltrú. 
 
Diumenge 8 de març de les 11.30 a les 14 h 
Les ferroviàries sumem i avancem; gaudeix d’una  
Jornada Festiva al Museu. Tindrà lloc la circulació de  l’Ou -un 
petit automotor-dresina-, un photocall dinamitzat per Cheaps Films 
amb vestuari d’època, una dinàmica creativa per a promoure la 
interacció i cohesió, l’actuació de la Coral Moixaina i un Vermut 
Musical amb la Núria LLausí. 
Activitats incloses en el preu de l’entrada. Les dones  
de les empreses ferroviàries participants tindran entrada  
gratuïta. 
Lloc: Museu del Ferrocarril de Catalunya. 
Organitza: Museus de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
Dilluns 9 de març a les 19.30 h 

Presentació associació AGEDIP. Grup d’estudis Doltó i  

Xerrada:  Parentalitat i llaç social a càrrec de la Matilde Pellegrí i 

Montserrat Guardiola com a psicòlogues. 

Lloc: Casa Olivella a la Sala Noble. 

Organitza: Associació AGEDIP. 

Amb suport del Servei de Convivència i  Equitat. 
 
 



Dijous 12 de març a les 19.30 h 
Presentació del llibre “Trencar el silenci”, de Mireia Boya; 
l’'autora parlarà del seu llibre i presenta Julia Barceló. 
Lloc: Casal de Dones. 
Organitza: Casal de Dones Ca La Tomasa i l’Associació de Do-
nes La Frontissa.  
 
 
Dijous 12 de març a les 19.30 h 
Presentació del poemari “Kairós”, amb Francesca Calaf i Ma-
nuel Millán;  vol ser una expressió poètica del pas del temps per 
mitjà del contrast de tècniques diverses com cal·ligrames, mono-
tips o collage. És el fruit d'un any de poesia des de la perspectiva 
de Francesca Calaf, artista plàstica, fotògrafa i poetessa, i la de 
Manuel Millán, poeta, arqueòleg i professor de literatura. 
Lloc: Biblioteca Víctor Balaguer. 
Organitza: Museus de Vilanova i la Geltrú. 
Amb la col·laboració de Flow Center. 
 
 
Diumenge 15 de març a les 12 h  
Activitat familiar: Contes per la igualtat;  vine a escoltar contes 
i històries de dones, donetes i donasses, contes no sexistes i 
d’igualtat, contes que ens inspiren com La Marta que volia ser 
pagesa, L’Oriol que es volia pintar les ungles blaves, El príncep 
ventafocs o La Princesa rebel.  
A càrrec de  Patricia i Paloma de La Porta de Fusta -Teatre i 
d’Eva Bolaño. A partir de les 11 h i després de l’activitat podreu 
gaudir del jardí, on hem preparat un recull de contes il·lustrats per 



a compartir en família.  
Activitat gratuïta. 
Lloc: CIRMAC. Masia d’en Cabanyes. 
Organitza: Museus de Vilanova i la Geltrú. 
Col·labora: Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la 
Geltrú i Caves Jaume Serra amb aportació de refrescs per la mai-
nada.   
 
   
15 de març a les 11.30 h  

Ponyo al penya-segat d'Hayao Miyazaki. La Ponyo és una prin-

cesa peix que decideix que vol ser lliure i viure com a humana 

després de conèixer en Sosuke, un nen de cinc anys, que viu en 

el més alt d'un penya-segat que dóna a la mar. No obstant això, el 

pare de Ponyo, Fujimoto, que en un altre temps va ser humà i ara 

és un mag que viu en el més profund de l'oceà, vol fer-la tornar a 

les profunditats del mar.  

Lloc: L’auditori de Neàpolis. 

Organitza: Petit Cineclub. 
 
 
Dissabte 21 de març a les 12 h 

Haikus. La força de la poesia breu, lectura encadenada del poe-

mari d'haikus de Cesca Calaf. 

Activitat gratuïta. 

Lloc: Casal de Dones Ca la Tomasa. 

Organitza: Casal de Dones Ca la Tomasa/ Assoc.de Dones La 
Frontissa. 

 



Divendres 27 de març a les 18.30 h 
Informació i perspectiva de gènere, xerrada de Magda Bande-
ra, directora de "La Marea". 
Activitat gratuïta. 
Lloc: Casal de Dones Ca la Tomasa. 
Organitza: Casal de Dones Ca la Tomasa/ Assoc.de Dones La 
Frontissa. 
 

29 de març  a les 11.30 h  

Zog, dracs i heroïnes de diversos autors. El Zog és un drac que 

va a escola per aprendre a volar, a treure foc per la boca i a rap-

tar princeses. No se’n surt massa bé, però va superant els obsta-

cles gràcies a l’amistat d’una princesa que l’ajuda i li fa entendre 

que no han de ser el que el món espera d’ells. Una història acom-

panyada de quatre curts protagonitzats per nenes valentes i ima-

ginatives. 

Lloc: L’auditori de Neàpolis. 

Organitza: Petit Cineclub. 



Dissabtes mati des del 7 de març al 23 de maig de 2020, forma-

ció especifica a un grup de joves que tinguin interès en inci-

dir en la prevenció de les violències masclistes i les violènci-

es sexuals als espais d'oci del seu entorn.  SI TENS MÉS DE 

18 ANYS i vols formar part d'aquest projecte, INSCRIU-TE al 

formulari i ens posarem en contacte amb tu per confirmar la ins-

cripció.  Si tens algun dubte ens pots contactar a través de:  

Correu electrònic: convivènciaiequitat@vilanova.cat. 

Telèfon: 626234696 o 938937777. 

Lloc: Edifici TOC. c/ Sant Sebastià 11. 

Organitza: Servei de Convivència i Equitat i Servei de Joventut. 
  
Durant el mes de març 
 
Cicle de pel·lícules dirigides per dones: 
 
3 de març del 2020: Sofia, de Meryem Benm’Barek.  
 
10 de març del 2020: El reflejo de Sibyl de Justine Triet.  
 
17 de març del 2020: Dios es mujer y se llama Petru-
nya de Teona Strugar Mitevska 
 
24 de març del 2020: The Farewell de Lulu Wang (VOS) 

 

31 de març del 2020: Retrato de una mujer en llamas  de Céline 
Sciamma. França. 2019 (VOS). 
Lloc: Teatre Principal. 
Organitza: Cineclub Sala1. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1-c8NtELMAW8E7TWv2G9dBnD-04CeMRzX4NMUHlvimA8/edit
https://www.filmaffinity.com/es/film121288.html
https://www.filmaffinity.com/es/film761865.html
https://www.filmaffinity.com/es/film312029.html
https://www.filmaffinity.com/es/film312029.html
https://www.filmaffinity.com/es/film154666.html
https://www.filmaffinity.com/es/film218131.html


Inici al mes de març fins mes de juny 
 
Teatre de les oprimides.  Mada Solsona Batlle imparteix un 
taller dirigit a tota mena d'identitats. Des de la metodologia del 
TeaPartint d'històries personals pròpies, i amb diferents tècniques 
teatrals de la metodologia, realitzarem una anàlisi de com s'han 
produït aquestes opressions i provarem de trobar les possibilitats 
pel canvi. Les persones interessades es poden inscriure a través 
de la web: www.bullangafeminista.orgtre de les Oprimides inda-
garem i reflexionarem col·lectivament sobre les opressions que 
vivim en una societat patriarcal.  
 
 
Concurs fotogràfic EMPREMTA FEMENINA 
Fins el 10 de març 2020: presentació obres al Concurs. 

Aquest concurs té com objectiu visibilitzar la imprescindible parti-

cipació de les dones en l’avenç de la nostra societat al llarg de la 

història.  

Per consultar les bases de concurs:  ww.vilanova.cat. 
 
20 de març a les 19 h 
 
Inauguració exposició “Empremta femenina”. 

Lloc: Centre Cívic  de Sant Joan. 

Organitza: Servei de convivència i Equitat. 

Amb la Col·laboració del Col·lectiu fotogràfic Fotoítaca de l’As-

sociació de veïns de Sant Joan. 

 
 

http://www.bullangafeminista.org


Amb la col·laboració de 

Servei de Convivència i Equitat 
Telèfons: 93 816 9002—93 814 0000 ext. 3370 

C/e: convivenciaiequitat@vilanova.cat 
Espai d’Equitat: Plaça de la Vila, 8 

Servei de Convivència: Plaça de la Vila, 12 

mailto:convivenciaiequitat@vilanova.cat

