
    Diumenge 13 de març, 
    al Parc dels Germans Gabrielistes

Jornada lúdico-revindicativa SANT VICENÇ DONA
10h   

A l’escenari:
11h

11.45h 

12.15h 
 
12.30h 

12.40h  

14h  
  
         

15.30h 

En diferents  espais del Parc 
10h
 
11.30h 

i més a més... durant tota la jornada:

Actes commemoratius a l’Escola Sot del Camp. 
Lectura del manifest, taller i activitats a l’aula.
Exposició: “La dona més important de la meva
vida”.

Actes commemoratius a l’Escola Sant Jordi. Taller
i activitats a l’aula, exposició: “La dona més
important de la meva vida”.

Actes commemoratius a l’Institut Esteve Albert.
Activitats relacionades amb l’igualtat de gènere,
treball a l 'aula.

Actes commemoratius a l’EMM La Oriola. 
Realització d’un video de cançons interpretades
per l’alumnat de l’escola. www.svmontalt.cat i
xarxes socials municipals.

18h al Centre Cívic El Gorg, Taula de reflexió
“Contes infantils des d’una perspectiva de
gènere”, amb la participació de l’Escola Sant
Jordi, Escola Sot del Camp, Escola Bressol Els
Garrofers.  

Dimarts 8 de març: DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
TREBALLADORA

Estrena del video de la campanya “Avancem cap a la
igualtat”,dirigit per les activistes feministes Towanda
Rebels. www.svmontalt.cat i xarxes socials
municipals. 

        

Taller de xapes “Sant Vicenç Dona” a càrrec de
CreArt.
Taller de manualitats a càrrec d'Oreneta Serveis
Ambientals.
Exposició “Lliures i sense por” de l’Institut Català
de la Dona de la Generalitat. 
Recull Fotogràfic de l’exposició “La dona més
important de la meva vida”. Escola Sant Jordi i
Escola Sot del Camp.
Exposició de fotos en homenatge a Carmen
Conde a càrrec de l’Ass. Fotogràfica SV.
Exposició “Dones” de Wendie Planting. 

Dijous 21 d’abril 
2ª Edició CreArt Adults, projecte d’arts escèniques.
Inscripcions al mes de març. 

Campanya de sensibilització i conscienciació d’igualtat i
en contra la violència masclista.

DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI (28J)

de l’1 al 3 de juliol, en diferents indrets del municipi:
Viu la Música en llibertat, actuacions musicals.

Octubre i novembre

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES (25N)

Divendres 25 de novembre
Conferència "Conoce, detecta y escapa de la violencia de
género", a càrrec de Marina Marroquí, Educadora Social,
especialista en violència de gènere. 

Passejada popular a càrrec de l’Ass.
Montaltrek. Sortida i arribada: Parc dels
Germans Gabrielistes. 

Lectura del manifest a càrrec Caro Llacher i
Andrea Devesa, professionals de CreArt i
presentació de la jornada a càrrec de Maria
Villalta, Regidora d’Igualtat.
                              

Actuació musical a càrrec de l’alumnat de
l’E.M.M. L’Oriola.
Actuació musical a càrrec dels joves de
CreArt.
Actuació de ball a càrrec de l’Escola de
dansa de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt.
Espectacle musical amb el grup de Playback
Xurravins. Ass. de Gent Gran  Els Xurravins.

Actuació teatral “Diario de Patri” a càrrec de
Las Fritas teatre.
         

Actuació musical a càrrec de Golafres Street
Band.

Taller de grafitti feminista. A càrrec de l’Ass.
Blanc de Guix
Taller “Juguem en familia” a càrrec de
professionals d'arts escèniques de CreArt.

De  l’1 al 12 de març al CAU Jove
Exposició “Lliures i sense por” de l’Institut Català de les
Dones de la Generalitat de Catalunya. 

De l’1 al 31 de març a la Biblioteca La Muntala
Exposició “Dones” de Wendie Planting.  

Dijous 10 de març
18h al Centre Cívic El Gorg, Presentació del llibre “La
negreta i altres veus emmudides”  de Jordi Fernando.

Divendres  11  de març
18h al CAU Jove, Taller de grafitti feminista. A càrrec
de l’Associació  Blanc de Guix. INSCRIPCIÓ PRÈVIA:
del 25 de febrer a l’11 de març a www.svmontalt.cat

Dimecres, 23 de febrer al Centre Cívic El Gorg.
 

Presentació del PLA INTERN D’IGUALTAT de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, a càrrec de
Diputació de Barcelona i la Comissió d’Igualtat de
l’Ajuntament.  

Servei de bar amb l’Ass. Gastronòmica Els Golafres
Ràdio SantVi, programa en directe

Dimarts 15  de març
11h    Jornada  “Dona i  treball,  empoderem el  talent
femení” amb  Carme  Ruscalleda. Centre Cívic el Gorg
2ª Edició Grup de suport d’ajuda mútua dirigit a
persones cuidadores, a càrrec d’una professional
experta en psicologia. Dependències de Serveis
Socials.

Tallers preventius d’igualtat adreçats a
l’alumnat de l’Institut Esteve Albert a càrrec de
les activistes feministes Towanda Rebels. 
Tallers preventius d’igualtat adreçats per a
pares, mares  i/o tutors de les escoles de
primària i secundària a càrrec de les activistes
feministes Towanda Rebels. 
Tallers preventius d’igualtat adreçats al
professorat de secundària a càrrec de les
activistes feministes Towanda Rebels. 

Dissabte 31 de desembre
9h  2ª Edició de la Cursa de la Dona, 3 viles, amb el
lema “Forta, valenta, solidària”. 
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