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El 8 de març commemorarem el Dia internacional dels 
Drets de les Dones, una data simbòlica de la nostra 
lluita diària contra el masclisme; una data d’homenatge 
al moviment feminista i també de denúncia de les 
discriminacions estructurals a les dones només pel fet 
de ser dones. S’ha de dir alt i clar: el masclisme és 
incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat 
efectiva entre dones i homes.   

Per això, volem aprofitar aquesta data per reivindicar la 
política com l’eina fonamental per transformar la realitat 
i assolir una societat de ciutadanes i ciutadans lliures, 
que neixin i creixin en igualtat d’oportunitats, en plena 
fraternitat i respecte. I això només serà possible amb 
governs feministes. 

Una societat que aspira a ser realment democràtica i 
socialment justa no es pot permetre que la meitat de 
la població, les dones, siguin discriminades  de manera 
estructural i pateixin violència masclista pel fet de ser dones.

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei treballem per 
oferir actes i activitats a la ciutadania amb la finalitat 

de sensibilitzar, incidir i promoure la igualtat en els diferents 
àmbits de la societat.

Us oferim aquest programa d’actes organitzats per i amb 
les entitats, i pel mateix Ajuntament. Activitats que volen 
contribuir a fer visibles les desigualtats i combatre-les 
des de la prevenció i la reivindicació activa de la ciutadania 
de Molins de Rei.

Xavi Paz
Alcalde

Jessica Revestido
Regidora de Feminismes i LGTBI

Hi col·laboren:

ADRECES
Agrupació PSC Molins de Rei 
Plaça Poeta Mateu Janés, 7

Biblioteca el Molí
Plaça de l’U d’Octubre de 2017, 2

Centre de Formació de 
Persones Adultes Rafael Farré
Carrer del Canal de la Infanta, 23

Col·legi Virolai
Carrer del Camí Antic de 
Sta. Creu d’Olorda, 106

Col·legi Manyanet Molins 
Carrer del Pare Manyanet, s/n

Federació Obrera
Carrer de Jacint Verdaguer, 48

Institut Bernat el Ferrer 
Carrer de Ntra. Sra. de Lourdes, 34

Institut Lluís de Requesens 
Carrer de Felip Canalias, 19-23

Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones de 
Molins de Rei 
Servei gratuït d’informació, 
assessorament jurídic i 
acompanyament psicològic per 
a dones i infants

Ca n’Ametller, c. de Jacint 
Verdaguer, 95 bis
Horari: de dilluns a divendres, 
de 8.00 a 15.00 h
Telèfon: 93 680 37 31
www.molinsderei.cat/igualtat

Àrea d’Igualtat 
i Sostenibilitat Social



PROGRAMACIÓ
DELS MESOS DE
MARÇ I ABRIL
DEL 2022

7 DE MARÇ, dilluns
17.30 h - Xerrada “Dona, empresa i tecnologia: l’enginy 
(in)visible”, a càrrec de Núria Salán, presidenta de la Societat 
Catalana de Tecnologia. 
Entrada lliure. Aforament limitat. 
Lloc: Biblioteca el Molí. 
Organitza: Regidoria d’Empresa, Regidoria de Tecnologies 
4.0, Regidoria de Feminismes i LGTBI, Biblioteca el Molí i UPC. 

19 h - Lectura del manifest institucional. 
Lloc: pl. de Catalunya

Exposició “Superwoman, superinventors”. L’exposició, 
il·lustrada per Sandra Uver, permet conèixer la tasca de 25 
dones i el canvi significatiu que va suposar cadascun dels seus 
invents en la història. 
Lloc: Biblioteca el Molí

DE L’1 AL 14 DE MARÇ

Del 8 al 12 DE MARÇ
Reproducció del Mural Feminista de la Concepción 
La unió fa la força, al c. Roger de Llúria (pont de la via del 
tren), a càrrec de Connor Art

12 h – Actuació de la coral CorDona i xocolatada, amb la 
col·laboració del Casal de la Dona. 
Lloc: pl. de Catalunya

8 DE MARÇ, dimarts

9 DE MARÇ, dimecres
Taller “Desigualtat a la feina”, adreçat a l’alumnat de CFGM de 
l’INS Bernat el Ferrer. 
Lloc: INS Bernat el Ferrer

11 DE MARÇ, divendres
Taller “Desigualtat a la feina”, adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO del 
Col·legi Virolai. Lloc: Col·legi Virolai

17.30 h - Hora del Conte. Contes per la igualtat de gènere: 
Princeses blaves i prínceps encantadors, a càrrec de Lidia Clua. 
A partir de 3 anys. Aforament limitat. Reserva de plaça a partir 
del 21 de febrer. La inscripció només serà vàlida un cop hagi estat 
confirmada per la Biblioteca el Molí. 
Lloc: Biblioteca el Molí

12 DE MARÇ, dissabte
11 h - Projecció de cinema infantil: El vent entre les canyes. 
Activitat recomanada per a nenes i nens a partir de 5 anys. 
Durada: 62 min. 
Places limitades. Inscripcions obertes. La inscripció només serà 
vàlida un cop hagi estat confirmada per la Biblioteca el Molí. 
Lloc: Biblioteca el Molí. 
Hi col·labora: Cineclub Hal 2002

15 i 31 DE MARÇ
Taller “Desigualtat a la feina”, adreçat a l’alumnat de CFGM  
de l’INS Bernat el Ferrer. 
Lloc: INS Bernat el Ferrer

Taller “Desigualtat a la feina”, adreçat a l’alumnat del PTT. 
Lloc: CFA Rafael Farré 

16 DE MARÇ, dimecres

18 DE MARÇ, divendres
18 h - Presentació del llibre Margarida Xirgu. En primera 
persona. Entrevistes i declaracions públiques, a càrrec dels seus 
autors Aïda Ayats i Francesc Foguet. 
Entrada lliure. Aforament limitat 
Lloc: Biblioteca el Molí 

19 DE MARÇ, dissabte
18 h – Xerrada: “Com trobar el meu lloc. El lloc i paper de les 
dones a la societat, família, etc... ha vingut tradicionalment 
determinat per altres. En temps de llibertat i autonomia, 
ens sentim que som “al nostre lloc” ?, a càrrec d’Eva Méndez, 
infermera d’atenció primària, estudiant de teologia i membre  
de l’equip pastoral de Misión KIR a Rubí. 
Lloc: Federació Obrera. 
Organitza: Església Evangèlica Molins de Rei

23 DE MARÇ, dimecres
19 h - Cinefòrum: “Sortint del cinema...” Cleo de 5 a 7, d’Agnès 
Varda (França, 1962), amb la participació de Joan Domènech. 
Places limitades. Inscripcions obertes. La inscripció només serà 
vàlida un cop hagi estat confirmada per la Biblioteca el Molí. 
Organitza: Biblioteca el Molí. 
Hi col·labora: Cineclub Hal 2002

24 i 25 DE MARÇ
Taller “Desigualtat a la feina”, adreçat a l’alumnat de   
4t d’ESO de l’INS Bernat el Ferrer. 
Lloc: INS Bernat el Ferrer

12h - Acte d’entrega dels premis del 25è Concurs   
de Narrativa Literària Mercè Rodoreda. 
Lloc: Federació Obrera

9 D’ABRIL, dissabte

Data a concretar
19 h – Xerrada: “La reforma laboral en clau feminista”,   
a càrrec de Montse Mínguez, diputada al Congrés i secretària 
de Treball, Economia Social i Autònoms del PSOE. 
Lloc: Agrupació PSC Molins de Rei. 
Organitza: PSC Molins de Rei


