
8 de març de 2020
Dia de les dones

PROGRAMA D’ACTES



8 de març
Dia de les dones
Juntes som
més fortes
Fins al 5 de març
Concurs a Instagram de micromas-
clismes a la inversa
Fes la teva foto o el teu vídeo curt ex-
posant un “micromasclisme a la in-
versa” i puja’l a Instagram, etiquetant 
@8mlluiscompanys i amb els hashtags 
#posatalanostrapell, #micromasclismes 
i #8M. Participació oberta a totes les 
persones de Ripollet.
Organitza: Institut Lluís Companys

Del 2 al 28 de març, a la Biblioteca 
municipal
Exposició fotogràfica: “La dona”
A càrrec d’Acció Fotogràfica Ripollet

Dilluns 2 de març, a les 19.15 h,
al Teatre Auditori del Mercat Vell
Cinema: Woman
De Raúl de Fuente i Iván Zahínos
Activitat gratuïta
Organitza: Comitè de Dones de Ripollet 
Hi col·labora: Ajuntament de Ripollet

Del 6 de febrer al 8 de març
Recomanacions de llibres
per la igualtat, feministes, contra
la discriminació i amb perspectiva
de gènere
Fes-li una foto i puja’l a Instagram amb 
una breu explicació i els hashtags #bo-
okstagram, #8m i #endinsatenlalectura, 
etiquetant @bibllcompanys. Participació 
oberta a totes les persones de Ripollet.
Organitza: Institut Lluís Companys

Del 6 al 18 de març
Concurs “On són les dones?”
Busca i coneix dones rellevants als apara-
dors liles de Ripollet. Entre les persones 
que completin la ruta se sortejarà un lot 
feminista: llibres feministes, una samar-
reta i una bossa de roba.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Del 6 al 28 de març, a la pl. de l’Onze
de Setembre
Exposició fotogràfica:
“Juntes som més fortes”
Divendres 6 de març, a les 19 h
Inauguració
Organitza: AFOCER
Hi col·labora: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 7 de març
Juntes guanyem:
Cursa i Marxa de les dones (no mixta)
A les 18 h
Atenció a les participants
Als dos punts de sortida (pl. d’Emma 
Maleras i rbla. de Sant Jordi / c. de la 
Mercè)
A les 19 h
Sortida de la Cursa i de la Marxa
Recorregut de la Cursa (4 km): rbla. 
de Sant Jordi / c. de la Mercè, c. de Sarrià 
de Ter, c. de Sant Andreu, rbla. de Sant 
Andreu, c. de Federico García Lorca, 
rbla. dels Pinetons, rbla. de Sant Esteve, 
rbla. de Sant Jordi (fins al c. de Sarrià de 
Ter, anada i tornada), c. de la Lluna, pl. 
de l’Onze de Setembre, c. del Calvari, c. 
Padró i Mural feminista.
Recorregut de la Marxa (2,5 km): pl. 
d’Emma Maleras (av. de l’Estació), ctra. 
de l’Estació, ctra. de Santiga, c. del Molí 
d’en Xec, c. de Magallanes, c. de les Esco-
les, c. del Sol, rbla. de Sant Esteve, rbla. de 
Sant Jordi, c. de Rizal, c. de Monturiol, c. 
de la Lluna, pl. de l’Onze de Setembre, c. 
del Calvari, c. Padró i Mural feminista.



Inscripcions gratuïtes fins
al 4 de març, en línia i al Centre
Cívic Pont Vell, el Centre Cultural
i el Poliesportiu Municipal
Arribada a la pl. del Molí
A les 20 h
Performance “Un violador
en tu camino”
Assaig obert a les 12 h, al pati del Centre 
Cultural
Organitza: Ajuntament de Ripollet
Hi col·laboren: Taula Feminista i entitats 
esportives
A les 20.30 h, a la pl. del Molí
Nit de foc
Sopar obert a la participació de tot-
hom (cadascú porta el seu sopar), La 
SexTruck, projeccions i altres activi-
tats i acampada tota la nit
Organitza: Comitè de Dones de Ripollet 
Hi col·labora: Ajuntament de Ripollet

Diumenge 8 març, a la pl. del Molí 
Dia de les dones
A les 10 h
Tallers i actuacions
A les 12 h
Memorial efímer
A càrrec del Comitè de Dones de Ripollet 
A les 12.30 h
Manifest unitari del 8 de març
En cas de pluja, l’acte es farà a l’Escola 
Anselm Clavé.

Dijous 12 de març, de 18 a 20 h,
al Centre Cultural
“Els dijous de la ràdio”:
Sóc de la Generació Igualtat:
pels drets de les dones” 
Programa especial de cara al públic.
Organitza: Ripollet Ràdio

Divendres 13 de març, a les 21 h,
al Teatre Auditori del Mercat Vell
Poetes: Elles tenen la paraula
Amb Joan Massotkleiner i Anna Godoy
Espectacle de música i poesia.
Més informació i venda d’entrades a 
espectadorsripollet.cat
Organitza: AETMV

Dilluns 16 de març, a les 19 h,
a la Biblioteca Municipal
Llibres feministes imprescindibles
Descobreix les novetats i els llibres de 
referència sobre feminisme i escrits per 
dones. 
A càrrec de Sherezade Bardají i Marta 
Hernando

Dimecres 18 de març, a les 18 h,
a la Biblioteca Andreu Solà
de l’institut Lluís Companys
Club de lectura feminista:
Tina Frankens, de Bel Olid
Obert a totes les persones interessades
de Ripollet, joves i adults.
Organitza: Institut Lluís Companys

Divendres 20 de març, a les 19 h,
a la Biblioteca Municipal
De què parlem quan parlem
de feminisme
L’escriptora i activista pels drets de les 
dones Bel Olid reflexionarà sobre el femi-
nisme.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 25 de març, a les 19 h,
al Centre Cultural
Cinema: Una qüestió de gènere
De Mimi Leder
Organitza: Dones per la Igualtat
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TAULA FEMINISTA


