
PUNTS D’INFORMACIÓ
Coneix els actes i les activitats emmarcades al programa 
institucional del 8M i l’origen de la celebració. Participa 
amb l’Associació Mirall en la creació de pancartes amb 
frases reivindicatives (excepte als punts itinerants).

24 de febrer 
De 18 a 19.30 h, Centre Mpal. de Joves de Bellavista
25 de febrer
De 10 a 10.30 h, pati de l’Institut El Til·ler (destinat als 
alumnes de l’institut)
26 de febrer
De  12 a 13 h, mercat de Bellavista (punt itinerant)
27 de febrer
De  18 a 19.30 h, Centre Mpal. de Joves de Corró d’Avall
28 de febrer 
De 10 a 10.30h i d’11 a 11.30 h, pati de l’IES Lauro (desti-
nat als alumnes de l’Institut)
29 de febrer
De 10 a 13 h, mercat de Corró d’Avall (punt itinerant)
5 de març
De 18 a 19.30 h, Espai Zero. Centre Cultural de Bellavista
6 de març
De 10 a 11 h, Centre de Formació d’Adults de Bellavista 

ESPAI DE LES BONIQUES PARAULES
Espai obert on es podrà llegir, reflexionar i escriure un 
missatge o una paraula positiva sobre com volem ser les 
dones. També es podrà escriure una paraula en un 
braçalet de color lila per endur. A l’espai es podrà 
participar fins al 31 de març, moment fins al qual 
s’exposaran els diferents missatges. 

A partir del 5 de març
Presentació
18.15 h, Can Ganduxer 
A partir del 6 de març
Presentació
18.15 h, cafeteria del Centre Cultural de Bellavista
 
CINEFÒRUM PER LA IGUALTAT

Activitat destinada als alumnes de 4t d’ESO de l’Institut 
El Til·ler i als alumnes de 4t d’ESO i de 1r i 2n dels cicles 
formatius de grau mig i superior de l’IES Lauro amb 

l’objectiu de fomentar el pensament crític. Durant l’acti-
vitat es visionaran diferents curts i el documental “Hijas 
de Cyniska” amb la finalitat de generar un espai de debat 
sobre la igualtat on sorgeixin idees per promoure 
actituds que la fomentin. 

4 de març, Teatre Auditori de Bellavista
5 de març, Teatre Auditori de Bellavista
27 de març, Casal Cultural de Corró d’Avall

3 DE MARÇ
11 h, Centre de Formació d’Adults de Bellavista

Conferència “La dona i la sardana”, ballada feminista
i un petit refrigeri
Conferència dinamitzada per l’entitat Sardanistes 
Franquesins sobre el paper de la dona en el món de la cobla 
i de la composició, i la reivindicació feminista que posa de 
manifest l’escassa programació de composicions d’autores 
a aplecs, ballades i concerts. 

4 DE MARÇ
10.30 h, cafeteria del Centre Cultural de Bellavista

Esmorzar de dones i xerrada col·loqui “l’autoconeixe-
ment com a eina d’empoderament”
Com l’autoconeixement de la dona esdevé l’eina clau per 
aconseguir els nostres propòsits i per materialitzar els 
desitjos personals. Xerrada col·loqui conduïda per 
l’Associació Sociocultural Iqrae.

5 DE MARÇ
18.30 h, Centre Cultural de Bellavista (Espai Zero)

Taller de xapes feministes per a joves
Espai de creació jove on els i les joves es faran les seves 
pròpies xapes feministes. 
Activitat dirigida a joves d’entre 12 i 30 anys. 

7 DE MARÇ
De 10 a 13.30 h, pl. de l’Espolsada

Acte commemoratiu
10 h Esmorzar menut
10.30 h Vine a jugar en igualtat!
12 h Performance “Vam existir” de l’Institut El Til·ler
12.30 h Teatre Social Mirall 8M
13.30 h Actuació de l’alumnat grup Recrea’t l’IES Lauro

8 DE MARÇ
11 h, pl. de l’Ajuntament

Marxa feminista

Concentració convocada per l’Associació Mirall amb les 
pancartes realitzades als diferents punts d’informació. 
Posteriorment es donarà pas a la marxa feminista que
arribarà a Granollers.

9 DE MARÇ
12 h, pl. de l’Ajuntament

Acte institucional
Performances de dansa a càrrec de Rosa Ballarín i “Vam 
existir” de l’Institut El Til·ler i lectura del manifest. 

12 DE MARÇ
17.30 h, gimnàs de l’Escola Bellavista-Joan Camps

Conferència debat “La dona i els escacs”
Espai dinamitzat per ENEI i Club d’Escacs de les Franque-
ses on els infants podran jugar als escacs. Conferència 
debat sobre la desigualtat i poca participació de dones 
en aquesta disciplina. També es reflexionarà sobre com 
els escacs poden esdevenir una eina d’igualtat de gènere.

15 DE MARÇ
12 h, Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Conferència col·loqui “Ermessenda de Carcassona i 
Corró d’Amunt, mil anys d’història de les dones” impul-
sada per l’Associació de veïns de Sant Mamet de Corró 
d’Amunt, a càrrec de la professora i escriptora Teresa 
Sagrera.

19 DE MARÇ
17.30 h, Can Font

Xerrada “Empodera’t. Nocions bàsiques 
d’autoprotecció”
Xerrada on membres de la Policia Local a través 
d’exemples quotidians donaran recomanacions sobre 
com actuar davant situacions de conflicte, de violència o 
inseguretat ciutadana. 
*La xerrada disposa de servei d’acollida. En cas de voler 
fer-ne ús, és necessari realitzar inscripció prèvia al 
telèfon 938 467 575 o al correu electrònic 
policia@lesfranqueses.cat

21 DE MARÇ
D’11 a 13 h, gimnàs de l’Escola Guerau de Liost

Taller d’autoprotecció per a dones 
Taller on membres de la Policia Local de les 
Franqueses donaran nocions i tècniques d’autodefensa 

Caminem en igualtat



davant les possibles agressions masclistes, augmentant 
l’autoestima i la confiança de les dones davant situcions 
de conflicte, de violència o d’inseguretat ciutadana. Està 
dirigit a dones majors de 18 anys. 

23 DE MARÇ I 25 DE MARÇ
De 9.30 a 14.30 h, Centre Cultural de Bellavista 

Gira-dones. Troba la teva ruta
Es promou una formació gratuïta, assessoria i impuls, 
amb la col·laboració de Dona Activa i l’àrea de Dinamit-
zació Econòmica, per a dones d’entre 18 i 60 anys que 
volen trobar idees per crear i tirar endavant el seu pro-
jecte. La formació consta d’un taller presencial de dues 
sessions de 5 hores cadascuna i d’una formació online de 
30 hores a través de la metodologia Canvas, que permet 
participar a la selecció de projectes que farà un jurat 
per accedir a la formació estatal que ofereix 6 mesos de 
mentoria. Els tres millors projectes seleccionats a nivell 
estatal gaudiran també d’una ajuda de 3.000 euros de 
capital inicial per iniciar el projecte. Acte patrocinat per 
Coca-cola.

*Inscripcions a https://preinscripcion.giramujeres.com

El 8 de març va ser declarat Dia Internacional de 
la Dona per l’ ONU l’any 1975 i des de 
l’Ajuntament, conscients que encara no s’ha 
aconseguit la igualtat de gènere, CAMINEN EN 
IGUALTAT creant una xarxa de sororitat per 
aconseguir que homes i dones gaudeixin dels 
mateixos drets, oportunitats i resultats. 
CAMINEM EN IGUALTAT per donar visibilitat, 
reflexionar i apuntar reptes al voltant de la 
diversitat de dones i de feminismes, per 
proporcionar eines per lluitar contra la bretxa 
salarial i contra qualsevol tipus de violència 
masclista. CAMINEN EN IGUALTAT per celebrar la 
valentia i la determinació de les dones que han 
jugat, juguen i jugaran un paper clau en la 
nostra història. A les Franqueses del Vallès 
CAMINEM EN IGUALTAT, i ho fem amb la 
participació de tots i totes, perquè tots i totes 
SOM IGUALS.

Marta Reche Lavado
Regidora de Feminisme i Igualtat

Dia Internacional 
de les dones

Caminem en igualtat
#somdones
#somiguals


