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ALTRES ACTES:
Des de l’àrea de Joventut, coordinadament amb l’Institut Mig-Món, els serveis de
salut municipals i el servei d’Atenció a les Dones del Consell Comarcal del
Bages, és fan diversos tallers de sexualitat i afectivitat a l’Institut Mig-Món de
Súria, al llarg del curs, destinats a potenciar actituds positives i responsables en
la sexualitat i les relacions compartides, proporcionar als joves un espai de
diàleg i reflexió, saber identificar elements de risc en relació a la violència en
les relacions de parella i potenciar actituds de respecte i de no discriminació
La Biblioteca Municipal oferirà una exposició bibliogràfica relacionada amb el
Dia Internacional de la Dona.

.
COL·LABORA:
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DIA INTERNACIONAL
DE LA DONA

ORGANITZA:

Enguany tornem a commemorar el Dia Internacional de la Dona amb
una situació més positiva que l'any passat. Tot i això, cal remarcar la
feina de totes les dones que, davant la situació que ens ha tocat viure,
han estat al peu del canó. El dia 8 de març és un dia per recordar d’on
venim, com hem arribat fins aquí i a on volem arribar.
Avancem per la igualtat de gènere en tots els sentits, per la igualtat
d'oportunitats, de salaris i de drets. Valorem la figura de totes les dones
com a treballadores, cadascuna en el seu àmbit, i com a persones
indispensables de la nostra societat.

No podem oblidar que a dia d’avui les dones encara patim injustament
situacions de desigualtat, i és per aquest motiu que cal un compromís
ferm de treball conjunt de tota la societat.

Olga Tena Martín
Regidora d'Igualtat, Seguretat
Ciutadana, Benestar Social,
Sanitat i Solidaritat

DIMARTS
8 DE MARÇ

12:30h a la Casa de la Vila
Lectura del manifest i actuacions musicals
La lectura del manifest serà a càrrec del Consell
Municipal dels Infants. En l'obertura i la finalització
de l'acte, hi actuarà l'Escola Municipal de Música.
L’acte serà retransmès per Ràdio Súria a les 12:30h i
reemès a les 18:30h.

'

A càrrec de Nus Cooperativa. Espectacle teatral social.
No cal apuntar-s’hi prèviament. És un viatge per la
socialització de gènere, l’amor romàntic i les violències
masclistes i subtils a dins i fora de la parella. Una
història sobre les petites coses que gairebé passen
desapercebudes, que no ens agraden i que, sense saber
com, es fan massa grans per aturar-les... O no!
*Hi haurà servei de bus urbà gratuït amb el següent
horari:
- 17:30h: Estació d'Autobusos - Residència Bell Repòs
- 17:45h: Estació d'Autobusos - Residència Bell Repòs
- 20:00h: Residència Bell Repòs- Estació d'Autobusos
- 20:15h: Residència Bell Repòs- Estació d'Autobusos

Avancem, però queda molt camí per recórrer i aconseguir una igualtat
de veritat. Apostem per la informació i l’educació com a eines
indispensables per avançar en el camí.

Gràcies a totes aquelles persones que, amb les vostres accions,
col·laboreu per tal d’aconseguir una societat més justa.

18:00h a la sala d'actes de la Residencia
Bell Repos Teatre: "És de conya"
'

DIVENDRES
11 DE MARÇ

DIUMENGE
13 DE MARÇ

9h-9:30h a la Plaça de la Serradora
Caminada de la Dona
Itineraris:
- 5 km: Pl. de la Serradora- Joncarets- Mas Vilella- Vinyes
(avituallament)- Colònia Santa Maria- Pl. de la Serradora.
- 7 km: Pl. de la Serradora-Joncarets-Vinyes
(avituallament)-Cal Gaudó-Torre de la Talaia-Bell RepòsPl.de la Serradora.
*Les inscripcions s’han de realitzar enviant: nom,
cognoms
i
telèfon
al
correu
electrònic
caminadadonasuria@gmail.com o trucant al telèfon
615947837 (Paqui). Incripcions obertes fins al dia 8 de
març.
*S’obsequiarà amb una samarreta als participants de la
caminada.
*En finalitzar la caminada hi haurà esmorzar i begudes
per a tots les persones que hagin participat.

