8 de març de 2021

Dia de les Dones

TAULA FEMINISTA

De l’1 al 7 de març
Activitat en línia
Ens movem pel 8M
—
Supera’t a tu mateixa i comparteix el teu
repte esportiu a les xarxes, ja sigui caminant,
corrent, nedant o fent qualsevol tipus
d’activitat física, individual o en grup reduït.
Activitat inclusiva i oberta a la participació
de totes les dones, de qualsevol edat i
condició física.

Instruccions per a participar-hi:
—Comparteix el teu repte esportiu a les teves
xarxes socials: foto, selfie o captura del teu
mòbil o smartwatch que demostri que l’has
realitzat.
—Esmenta @ripolletesports (Facebook o
Instagram).
—Posa l’etiqueta #EnsMovempel8M.
—Emporta’t un obsequi commemoratiu.
Accepta el repte i mou-te amb nosaltres pel 8M!
Organitza: Ajuntament de Ripollet.

Dissabte 6 de març
A les 18 h, al Teatre Auditori
Feminisme i cultura
—
Lectures dramatitzades a càrrec d’Amics del
Teatre, Cia. La Marfanta, La Careta Teatre,
Oficina de Català, PFIs Ajuntament de
Ripollet i Instituts Lluís Companys, Can
Mas i Palau Ausit, i teatre col·loqui amb First
Round, de la Cia. Las Fritas.
Portes obertes a partir de les 17.30 h per tal
de permetre l’entrada esglaonada i mantenir
la distància de seguretat. Recordeu que cal
portar mascareta en tot moment i utilitzar
gel hidroalcohòlic.

First Round és la primera obra de
microteatre de Las Fritas. Sota el judici
constant i l’atenta mirada de la nostra
societat opressora, viatjarem de la mà de
l’Àlex veient com afronta, assumeix i pateix
les situacions de masclisme quotidià que
ens trobem les dones constantment en les
diferents etapes de la nostra vida.
First Round és una comèdia àcida, una sàtira,
una crítica a aquesta societat que ens marca
el camí i ens observa de ben a prop.
Entrades al web del Teatre Auditori
del Mercat Vell.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dilluns 8 de març
Publicació del butlletí feminista
de l’Institut
—
A càrrec dels alumnes de l’Institut Lluís
Companys.
El butlletí estarà disponible al mateix
institut i a diverses seus municipals, com la
Biblioteca Municipal i el Casal de Joves.
Organitza: Institut Lluís Companys
A les 11.45 h, en línia
Batucada feminista
—
Lectura del manifest feminista precedit
del so dels tambors.
En directe a @insllcompanys.
Organitza: Institut Lluís Companys

A les 13 h, a Ripollet Ràdio (91.3 fm)
i ripolletradio.cat
Ràdio: Cara a cara transgeneracional.
Com es viu el 8M, generacionalment
parlant?
—
Amb Imma Prat, de la Plataforma per la
sanitat pública, i Alba Gonzàlez, del Centre
d’Esplai l’Estel.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 15 h, a través de Zoom
Per accedir-hi, clica aquí
Taula rodona: “Què passa quan una
dona exerceix lideratge en el món
empresarial?”
—
Intervindran:
—Darina Kirilova, CEO de World Pack
Express i d’Alpha Automotive Solutions.
—Laia Osuna, gerent de Pavimentos
Impresos del Vallès.
—Dolors Llonch, presidenta de l’Olivera
Cooperativa i directora de Can Calopa.
—Laura Garcia, directora Executiva
d’Onsen Energia. Membre de l’executiva
de PIMEC i de la comissió executiva
d’energia del Col·legi d’Enginyers.
—Noèlia Hurtado, directora de Top Ten
Expansión de Negocios i Presidenta de
la Comissió Dona i Empresa de PIMEC
Vallès Occidental.
Modera: Vanessa Raja
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 18 h, a la pl. del Molí
Les dones ens plantem
—
Acció col·lectiva de denúncia de la situació
de precarietat que venen patint les dones des
de l’inici de la crisi sanitària de la COVID-19
i de reconeixement de la feina de les dones
durant la pandèmia. El recorregut s’allargarà
per les rambles de San Esteve i de Sant Jordi,
fins a la plaça Font. Es demana a les dones
que vulguin participar que se situïn en
qualsevol punt del recorregut, mantenint
una distància física de dos metres, que estarà
senyalitzada.
La lectura del Manifest es farà en diferents
punts d’aquest recorregut i en diferents
moments, a partir de les 18.30 h.
@comitedonesripollet
@comitedonesripo
Organitza: Comitè de Dones de Ripollet

De l’1 al 8 de març
Activitat en línia
Photocall feminista
—
El professorat i l’alumnat de l’Institut Lluís
Companys pujaran fotos a Instagram per
commemorar el 8M, amb els hashtags
#RipolletFeminista i #JuntesSomMésFortes.
Organitza: Institut Lluís Companys
Dimecres 10 de març
A les 18 h, en línia
Taller de sexualitat per a les joves
—
Taller adreçat a noies joves per resoldre
dubtes, neguits o qüestions sobre sexualitat.
Des de l’1 de març es recolliran les preguntes
anònimes a @ripolletjove
o a joventut@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 18.30 h, a través de Zoom
Per accedir-hi, clica aquí
Taula rodona: “La dona en les espais
de participació. Es donen condicions
d’igualtat?”
—
Intervindran:
—Gala Pin, activista i política.
—Bet Tena, membre del Teler Cooperatiu.
—Anabel Sesma, antropòloga i activista
feminista.
—Núria Gorina, directora del Club de
Bàsquet Ripollet.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 13 de març
A les 18.30 h, al Teatre Auditori
Obertura de portes: 18 h
Projecció del documental Berracas
i taula rodona
—
Des del bressol del conflicte armat, deu
dones supervivents narren les seves històries
per a superar el dolor, reivindicar una
memòria històrica plural i construir una pau
feminista.

Elles són “Berracas”, les líders de la
reconstrucció de Colòmbia.
En acabar la projecció hi haurà una
taula rodona amb tres dones integrants
del projecte. Entrada gratuïta. Reserva
d’entrades gratuïtes, a partir del 8 de març, al
web entrades.teatreauditoridelmercatvell.cat
Organitza: Comitè de Dones de Ripollet

Setmana del 8 de març
Presentació d’objectes de la
col·lecció local de patrimoni
vinculats a la dona
A les xarxes socials de Ripollet Cultura.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
Dilluns 15 de març
A les 19 h, en línia
Llibres feministes imprescindibles
—
Descobreix les novetats i els llibres de
referència sobre feminisme i escrits per dones
a través de dues especialistes en la matèria:
Sherezade Bardají i Marta Hernando.
Inscripcions a b.ripollet@diba.cat.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
Dimecres 17 de març
A les 18.30 h, en línia
Per accedir-hi, clica aquí
Resultat del procés participatiu
“El futur és lila”
Devolutiva de les diferents sessions
celebrades amb dones, amb l’objectiu de
definir i planificar els usos i serveis del futur
nou espai de referència feminista de Ripollet.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Fragments dels testimonis
de les dones a la vinya
A les xarxes socials de Ripollet Cultura.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
@ripollet.cultura
@ripollet_cultura
@Culturaripollet

EXPOSICIONS
BIBLIOTECA MUNICIPAL
De l’1 al 27 de març
“La Dona”
Exposició de fotografies d’Acció Fotogràfica
Ripollet amb motiu del 8 de març.
De l’1 al 27 de març
“Lletres violetes”
Mostra bibliogràfica de llibres que parlen del
feminisme, de la presa de consciència i de la
lluita individual i col·lectiva de la dona, tot
mostrant el boom editorial dels darrers anys
entorn aquesta temàtica social.
CENTRE CULTURAL
Del 3 al 31 de març, a la Sala d’Art
“Sororitat sota el mateix cel”
Fotografies realitzades pels membres de
l’entitat Papá Alpha.
Del 3 al 31 de març, a la Sala 1
“Dones de ciència”
Exposició itinerant, produïda per l’Institut
Català de les Dones.

Ajuntament de Ripollet
@AjRipollet
@ajripollet
@AjRipollet
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