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presentació
La Regidoria d’Igualtat us convida a participar novament en
els actes i activitats especialment programats al voltant de
la data del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Moltes activitats i molt variades, proposades per diferents
àrees municipals, que han volgut aportar la seva experiència i coneixement en el disseny d’un programa pensat per a
tothom, per a dones, per a homes, per a grans i per a petits,
tothom és convidat a participar-hi!
I tothom és convidat també a la reflexió sobre aquesta commemoració que, si bé va sorgir en moments històrics de
fortes reivindicacions de millora de condicions de treball, en
l’actualitat esdevé una oportunitat per a la reflexió sobre les
condicions de vida de totes i de tots; sobre els estereotips
de gènere que, de manera inconscient però a la vegada molt
profunda, tenim arrelats en la nostra cultura i, per tant, també en el nostre pensament i que segueixen sent l’origen de
desigualtats i de discriminacions.
Amb especial rellevància us convidem a l’acte de presentació
del pla de treball del que serà el II Pla d’Igualtat adreçat a la
ciutadania de Castellbisbal, que ens permetrà, en els propers
anys, implementar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en el municipi en
tots els àmbits socials en què es detectin desigualtats i/o
discriminacions. Ens interessa molt conèixer la vostra opinió
i la vostra expertesa, i comptem amb vosaltres per formar
part de la Comissió que dissenyarà les accions més concretes
del Pla en tots els àmbits socials: prevenció de la violència de
gènere, accés al mercat de treball, usos dels espais públics,
corresponsabilitat, coeducació i transmissió d’una cultura
igualitària, retribucions salarials, accés i tipus de formació,
usos del temps...

Dins de la programació us recomanem també molt especialment “La Maternitat d’Elna”, una producció teatral amb
molt èxit en els darrers anys arreu de Catalunya, que ens
transporta a temps passats de conflictes armats, amb les
repercussions paral·leles que aquests comporten, i en el paral·lelisme que segur trobarem amb situacions molt actuals.
Us convidem també a visitar l’exposició “Identitat esculpida”, un projecte creat per una artista que conjuga valors
humans com la valentia, la força, la disciplina, la superació i
a les sessions de cinema per a tots els públics “Figuras Ocultas”, sobre el paper de les dones en la societat, tantes vegades obviat o oblidat, i “Vaiana”, una princesa intrèpida a qui
acompanyarem en les seves mil i una aventures.
En aquesta línia de reflexió sobre els estereotips associats a
les dones, tindrem la sort de comptar amb l’escriptora i tertuliana del canal 324 de TV3, Bel Olid, que ens parlarà sobre
la seva obra Les heroïnes contrataquen. Models literaris contra l’universal masculí a la literatura infantil i juvenil.
Però tenim moltes més propostes que us convidem a descobrir. Feu-hi un cop d’ull, busqueu el vostre espai, el vostre
àmbit d’interès i participeu. Aprofitem aquests dies per pensar en tot allò que condiciona les nostres idees, els nostres
pensaments i que no ens deixa avançar cap a un món més
just, més igualitari.
Actuem plegats, posem fre a moltes desigualtats i discriminacions que encara ara, en ple segle XXI, no ens permeten
parlar d’igualtat real, efectiva, de dones i homes en societat.
Ni més ni menys, iguals!
Susanna Solé i Sabaté

Melània Solís Cintas

Regidoria de
Polítiques d’Igualtat

Departament de
Serveis a la Ciutadania
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Dissabte
marc,

09.00 hores
Illa Esportiva
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Dimarts
marc,

19.00 hores
Biblioteca Josep Mateu i
Miró

Melé mixta de
petanca

17.00 i 21.00 hores
Auditori d’Els Costals

Cinema
Figuras ocultas

Les heroïnes
contraataquen

D’un en un, per equips o en
tripleta, el joc de la petanca
es gairebé tan antic com la
civilització del lleure. Si ja el
coneixes, t’hi esperem; si es
la primera vegada, apunta’thi!

Mentre Estats Units competia
contra Rússia per portar
l’home a l’espai, la NASA va
descobrir el talent ocult d’un
grup de dones matemàtiques
afro-americanes que van ser
els autèntics cervells d’una de
les grans operacions americanes de la història. Conegudes com les “ordinadors
vivents”, la pel·lícula segueix
a tres d’aquestes dones tan
aviat comencen a ascendir al
costat de les pensants de la
NASA amb la tasca de calcular
el llançament a l’òrbita de
l’astronauta John Glenn i
garantir-ne el retorn. Dorothy
Vaughn, Mary Jackson, i
Katherine Johnson van superar
qualsevol limitació professional, de raça o de gènere mentre el seu desig per assolir els
seus somnis les va catapultar
com a veritables heroïnes en
la història dels Estats Units.

Bel Olid (Mataró, Maresme,
1977) és escriptora,
traductora i professora de
traducció a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Com a autora es dona a
conèixer el 2010 gràcies al
premi Documenta per la
novel·la Una terra solitària,
i al Premi Rovelló d’assaig
pel treball Les heroïnes
contraataquen. Models
literaris contra l’universal
masculí a la literatura
infantil i juvenil.

Inscripció:
• A l’Espai de la Plaça en el
seu horari habitual.
• A partir del 27 de febrer

Parla dels estereotips
que omplen la majoria de
contes i novel·les existents:
la dona representada
com a dèbil, una mica —o
molt— bleda, limitada a
les feines domèstiques
i als fills, en una actitud
passiva; o la dona amb una

Esmorzar i obsequi per
a totes les persones
participants. L’organitza
Club Petanca Castellbisbal.

6

Dimecres
marc,

actitud més activa però
que, llavors, se’ns presenta
com un “xicotot” adquirint
les característiques que
normalment s’atribueixen
als homes. El seu assaig
proposa set llibres, que
tenen una protagonista
femenina i que trenquen
amb aquests tòpics. Els
seus llibres transmeten, a
més, valors com poden ser el
respecte, l’amistat o el dret a
ser com som.
7
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Dimecres
marc,

19.15 hores
Auditori d’Els Costals

Lectura del Manifest
del Dia Internacional
de les Dones
Presentació i
inauguració de
l’exposició Identitat
Esculpida, de Mar
Hernández Plana,
sobre la superació
del càncer de mama
i l’esport

Direcció: Theodore Melfi
Any: 2016
País: Estats Units d’Amèrica
Intèrprets: Taraji P. Henson,
Octavia Spencer, Janelle
Monáe, Kevin Costner, Jim
Parsons, i altres
Apta per a tots els públics

La mostra és un recull
de 15 fotografies sobre
l’experiència que va patir
Mar Hernández Plana
per superar un càncer de
mama, dividides en els eixos
bàsics de la salut, l’esport
i la dona. Les imatges
tracten simbòlicament
aquest procés i aborden la
transformació viscuda per
l’artista, no només física,
sinó en tots els aspectes i
facetes personals.

Observacions:
• Preu 1€.
• Entrades anticipades a la
venda a l’Espai de la Plaça
en el seu horari habitual, a
partir del dia 27 de febrer.
• Si queden entrades, venda
a la taquilla d’Els Costals
el mateix dia de l’activitat,
mitja hora abans de cada
sessió.

8

destacat que en el procés
de recuperació d’aquesta
malaltia “no reconstrueixes
només una aparença
estètica, sinó que també
et reconstrueixes com a
persona i com a dona” i
ha assegurat que “la
bicicleta m’ha transformat,
amb ella he après a resistir,
a afrontar sense por el que
pot venir i a ser més forta
físicament.

El treball forma part d’un
projecte conjunt amb el
fotògraf Jordi Serra i sota la
direcció artística de l’artista
multidisciplinari Helena
Pielias. No és ella la que
mesura i proporciona la
figura humana, sinó que ella
és la dibuixada i mesurada;
no és ella qui modela, sinó
que és modelada, des de
l’extirpació, i acaba abocada
al seu propi procés de
reconstrucció.

Observacions:
• L’exposició es podrà visitar
durant els dies 8, 9, 10,
11 i 12 de març abans de
cada activitat que es faci a
l’Auditori.
• Vegeu horari d’obertura al
final d’aquest llibret.

Durant la xerrada, Mar
Hernández ha resumit la
seva experiència a l’hora
d’afrontar el càncer de
mama, que ha estat l’impuls
per crear l’exposició. En
aquest sentit, Hernández ha
9
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Dijous
marc,

18.00 hores
Auditori d’Els Costals

detectin desigualtats/
discriminacions: ex.
prevenció de la violència
de gènere, accés al mercat
de treball, usos dels espais
públics, coresponsabilitat,
coeducació i transmissió
d’una cultura igualitària,
retribucions salarials, accés
i tipus de formació, usos del
temps...

Presentació del
Pla de Treball del
II Pla d’Igualtat
de ciutadania de
Castellbisbal

17.00 h i 20.00 h
Auditori d’Els Costals

Cinema
Querida doña Elena
Un treball de producció de
Televisió de Catalunya que
ens transporta a l’època dels
pitjors anys del franquisme,
a través de testimonis i
de cartes descobertes en
una masia als voltants de
Barcelona, completament
abandonades en unes caixes:
les cartes del consultori
radiofònic d’Elena Francis.

de la Filmoteca de Cataluña,
el documental Querida doña
Elena retrata un país que per
a algunes persones resultarà
molt familiar i que per als
més joves pot semblar de
ciència-ficció.

En aquestes cartes, moltes
de les oients relaten els
seus anguniosos drames
humans, reconeixen els seus
amors prohibits i relaten
dramàtiques escenes de
violència domèstica i abusos.

Observacions:
• Entrada gratuïta,
aforament limitat.
• Durada: 52 minuts

Amb la presència del diputat
d’Igualtat i Ciutadania,
Antoni Garcia Acero,
l’alcalde Joan Playà Guirado,
i la regidora de Serveis a la
Ciutadania, Susanna Solé i
Sabaté.

El procés de treball del Pla es
troba actualment en fase de
diagnosi, recollint informació
i documentació per analitzar
les característiques i
necessitats de la població.
Coincidint amb aquesta
presentació, s’inicia també

La presentació anirà a
càrrec de la Consultoria MIT,
a través de Diputació de
Barcelona.
Aprofitant el marc de les
Jornades per la Igualtat,
es presenta el pla de
treball del que serà el II Pla
d’Igualtat de ciutadania de
Castellbisbal.
El Pla d’Igualtat és l’eina que
ens permetrà en els propers
anys implementar una
estratègia integral orientada
a millorar i equilibrar la
situació de dones i homes
en el municipi en tots els
àmbits socials en què es

Una producció impecable,
en la qual té destacada
presència la banda sonora
que inclou conegudes
músiques de l’època i les
imatges provinents d’arxius
Internacionals, del No-Do i
10
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DE CASTELLBISBAL
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la creació d’una comissió
formada per persones de
Castellbisbal que vulguin
aportar les seves inquietuds
i/o reflexions a l’entorn de
la igualtat i col·laborar en el
disseny de les accions a dur
a terme a la nostra població
en els propers anys.

Divendres
marc,

De 17.00 a 20.00 hores
Espai Jove (al davant de la
Biblioteca)

Tallers ètnics

17.30 h
Auditori d’Els Costals

Si vols aprendre a trenar
cabell, a iniciar-te en el ritual
de la pintura amb henna,
com són i com es fan les
costures en altres indrets,
o senzillament vols aprendre
a posar-te un mocador al
cap i xerrar una mica amb
dones que provenen d’altres
cultures i tradicions, acostat
a l’Espai Jove i en parlem!

Cinema
Vaiana

Tothom és convidat a
participar en aquesta
comissió: veïnes i veïns,
representants d’entitats
locals, professionals...
i aquesta presentació
esdevé un punt de partida
per tenir informació de
primera mà sobre què és
i com es desenvoluparà
el Pla d’Igualtat, i també
apuntar-se a algun dels
grups de treball de la
comissió, segons quin sigui
l’àmbit d’interès personal/
professional.

Fa 3.000 anys, els grans
marins del món van recórrer
l’Oceà Pacífic i van descobrir
les illes d’Oceania. Però durant un mil·lenni no hi va haver viatges i ningú no sap per
què. La protagonista, Vaiana
Waialiki, una jove que desitja
explorar el món navegant
per l’oceà, és filla única d’un
important capità que pertany
a una família amb diverses
generacions de mariners que
han deixat d’aventurar-se
a fer noves descobertes.
Vaiana recupera el llegat
dels seus avantpassats i es
disposa a sortir a la mar.

Més informació a l’Àrea
d’Igualtat municipal:
igualtat@castellbisbal.cat i
a www.castellbisbal.cat.

Vaiana, de Walt Disney
Animation Studios, és una
magnífica pel·lícula animada per ordinador sobre una
adolescent aventurera que
s’embarca en una audaç missió per salvar el seu poble.

En acabar, visita a l’exposició
Identitat Esculpida, de Mar
Hernández.
Observacions:
• Entrada gratuïta,
aforament limitat
12

Organitza: Grup de dones
d’acollida lingüística i Aula 19
17.00 hores
al local de CADA, carrer
Sant Joan, 2

Observacions:
• Preu 1€.
• Venda d’entrades a l’Espai
de la Plaça en el seu horari
habitual.
• Si queden entrades venda
a la taquilla d’Els Costals
el mateix dia de l’activitat,
des de mitja hora abans del
començament.
• Aforament limitat.
• Els alumnes del cicle mitjà
de les escoles del municipi
assistiran a una projecció
especial per a les escoles
durant el matí.

Concurs de pastissos
Recepció de pastissos
per concursar a partir de
les 17.00 h. Tot seguit,
valoració per part del jurat
i repartiment de premis.
Degustació pels assistents.
Més informació:
Carme
626 648 364
13
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Dissabte
marc,

productes elaborats per
l’organització Espigoladors.
Productes alimentaris Imperfectes d’alta qualitat a
partir d’excedents o fruita i
verdura lletja i imperfecta,
recomanats per Ada
Parellada. I per postres, els
arrugats d’ El Rosal, empresa
d’economia social en un
espai de treball inclusiu,
on treballen persones amb
dificultats i risc d’exclusió.

10.30 h
Sortida plaça de
l’Església

Caminada/
passejada per visitar
l’espai dels futurs
horts urbans i les
màquines de salut
de la zona de
Ca n’Amat

La caminada té un
recorregut total, entre anar i
tornar, de 5 km.
I recorda, el 19 de març
Festa de l’arbre!

Passejarem fins als terrenys
on s’ubicaran els futurs horts
municipals de Castellbisbal
per descobrir com seran i
conèixer in situ els detalls
del projecte executiu.

22.00 h
Auditori d’Els Costals

Teatre
La Maternitat d’Elna
a partir de la obra
d’Assumpta Montellà

17.00 h
a la Plaça de l’Església

La Maternitat d’Elna parla
d’uns fets històrics que tenen lloc al final de la Guerra
Civil. El gener del 1939, gairebé mig milió de persones
van fugir a França. Moltes
d’elles van ser internades en
els camps de concentració
francesos com el d’Argelers.

Classe oberta de
Lindy hop
amb música en viu
amb The Sweet
El lindy hop és una de les
variants més populars i
senzilles per començar
a ballar swing, com una
derivació del xarleston.

La maternitat d’Elna
(institució impulsada pels
moviments socials suïssos
que hi van aportar diners,
menjar i equipaments)
parla del que va ser capaç
de fer una persona molt
jove, Elisabeth Eidenbenz,
per salvar les dones
embarassades d’haver
de passar el part en les
pèssimes condiciones
higièniques, alimentàries
i de salut dels camps de
refugiats francesos.

De la Societat El Casino de
Sant Andreu de la Barca,
travessaran el riu per introduir-nos en els primers passos
d’aquest alegre ball. Només
cal posar música en un espai
obert i convidar la gent que
vingui a ballar.

També visitarem l’espai de
gimnàs a l’aire lliure de la
zona verda de l’avinguda
Molins de Rei, on es farà
una explicació i demostració
pràctica de les diferents
màquines instal·lades.

The Sweet, banda de jazz
formada dins el projecte
pedagògic de l’Escola
Musical Pausa, dirigida per
Josemi Moraleda, hi posarà la
música en viu.

Per finalitzar la jornada,
gaudirem d’un aperitiu
ben saborós, saludable i
sostenible amb diversos

Poques vegades es pot
parlar d’una forma tan
directa i clara del que és un

*En cas de pluja l’activitat es realitzarà a la sala d’Actes de l’Ajuntament
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veritable cant a l’esperança.
L’esperança en la humanitat
i en el futur de la humanitat
representats per uns nadons
innocents nascuts en unes
circumstàncies terribles.
L’esperança en la cooperació
entre els homes.
L’esperança en la
supervivència de tothom,
sense especificació de sexe,
nacionalitat, raça, ideologia
o religió. L’esperança en
la simple bondat de la
gent. O, més senzillament,
l’esperança (sense adjectius).
Dramatúrgia: Pablo Ley
Direcció: Josep Galindo
Companyia: Projecte Galilei
Intèrpret: Rosa Galindo
Piano: Franco Piccinno
Observacions:
• Espectacle musical en
català
• Durada 1h. 25’ sense pausa
• Preu 3€.
• Venda d’entrades a l’Espai
de la Plaça en el seu horari
habitual, a partir del 27 de
febrer, si queden entrades
venda a la taquilla d’Els
Costals el mateix dia de
l’activitat, des de mitja hora
abans del començament.
Aforament limitat.
16
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Diumenge
marc,

12.00 h
Auditori d’Els Costals

Lectura del manifest
del Dia Internacional
de les Dones
Actuació musical amb
TIMÓN REPUBLIK

la lletra, com sentim
nosaltres el tema, per què
hem decidit tocar-la, per què
la toquem com la toquem”.
Celebrem la proposta
d’aquest grup de joves del
municipi, amb el desig que la
bona feina i un repertori ben
escollit serà ben rebut per
tot el públic assistent!

Timón Republik, nascut
com a Timón i Rumba, fa
prop d’un any va canviar de
format per donar resposta a
l’evolució dels seus músics i
oferir un nou directe.

Tot seguit, APERITIU
MEDITERRANI DE CLOENDA
DE LES JORNADES per
a totes les persones
assistents, al foyer i terrassa
d’Els Costals.

Diuen: “hem estat rumiant
el format d’aquest concert
i hem tingut una idea que
pensem que pot agradar
molt. Proposem que aquest
concert sigui diferent als
que fem normalment: la
nostra idea és fer un concert
íntim, dirigit al públic que
ens trobarem a Els Costals,
assegut a una butaca,
que potser prefereix sentir
històries abans que posar-se
a ballar, i presentar totes les
cançons, una a una, explicant

Observacions:
• Entrada gratuïta,
aforament limitat
17
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Dilluns
marc,

Dijous
marc,

17.00 h
A local de CADA, carrer
Sant Joan, 2

19.00 h
A la sala d’actes de
l’Ajuntament

Torneig de Rumikub

Marie Curie, dona de
ciència: una lectura
actualitzada

L’Associació Castellbisbal
Dones Actives us convida a
passar una estona agradable
mentre jugueu i poseu a
prova la vostra habilitat
numèrica. Si encara no hi
heu jugat mai, aquesta serà
una bona ocasió.

Nascuda a Varsòvia el 7 de
novembre de 1867, Marie
Curie fou una física i química
polonesa, pionera en els
primers temps de l’estudi
de les radiacions; ella fou la
primera a emprar el terme
radioactivitat.

Observacions:
• Cal inscripció prèvia al
telèfon 626 648 364
(Carme)

Conferència a càrrec de
Xavier Roqué, professor
d’Història de la ciència de
la UAB. Investigador sobre
la física contemporània i
les relacions entre ciència,
cultura i gènere.
Organitza:
Aula d’Extensió Universitària
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Altres
El Rosal:
un obrador amb
història
Durant les Jornades per la
Igualtat 2017, col·laborarem
amb l’Associació Alba amb
l’objectiu de generar ocupació
per a persones amb especials
dificultats, amb la degustació
de productes d’El Rosal, en
alguns actes concrets.

centenària i rellança la marca
i el producte des d’un nou
obrador amb valor social.
Elaborem galetes fetes a mà,
d’una en una. Un procés lent
i meticulós que garanteix
l’excel·lència de cadascuna
de les nostres galetes.
Elaborades amb ingredients
de proximitat i de qualitat.

El petit obrador d’El Rosal
va ser fundat l’any 1920 per
Josep Serra a Tàrrega. Aviat
va aconseguir que les seves
galetes obtinguessin una
gran popularitat gràcies a la
seva fórmula, guardada gelosament, el seu procés i els
seus ingredients de qualitat.

La invenció dels Arrugats, el
nostre producte estrella, és
un clar exemple d’innovació.
En Lluís, una persona de
l’obrador amb especials
dificultats feia les neules
però li quedaven arrugades,
els seus companys les
trobaven boníssimes. I...
mmmm, sorpresa! Les vam
cobrir de xocolata i estaven,
simplement, delicioses!
Havíem inventat els
Arrugats! Ara són un 70% de
la nostra producció!

L’any 2001 l’obrador passa
a mans de l’Associació Alba
amb l’objectiu de generar
ocupació per a persones
amb especials dificultats.
L’entitat inicia un procés
d’aprenentatge per conèixer
el procés d’elaboració artesà
fent servir la mateixa fórmula
19

Exposició
Identitat Esculpida
L’exposició Identitat
Esculpida, de l’artista
plàstica Mar Hernández
Plana, al foyer d’els
Costals, estarà oberta
durant les Jornades per
la Igualtat quan hi hagi
actes a l’Auditori, i també
els següents dies del
mes de març.
El treball forma part d’un
projecte conjunt amb el
fotògraf Jordi Serra i sota
la direcció artística de
l’artista.
Dies i horari d’obertura:
• Divendres 10, 17 i 24 de
març. Tardes, de 17.00
a 20.00 h
• Dissabtes 11, 18 i 25 de
març. Matins, d’11.00
a 14.00 h i tardes, de
17.00 a 20.00 h
• Diumenges 12, 19 i
26 de març. Matins,
d’11.00 a 14.00 h i
tardes, de 17.00 a
20.00 h

