
Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
Comissió d’Igualtat: Àrea d’Atenció a les Persones, 
Associació de Dones de la Vall d’Aro, Associació Emporderats

Organitza:

De l’1 al 29 de març de 2021 
Castell d’Aro
Platja d’Aro

S’Agaró

Col·labora: CAP Platja d’Aro, CIMAE, ADEM, Emporderats, Culturejant, ETC, 
La Directa i Cooperacció, Col·lectiu Micaela i Anem per Feina

Amb el suport de:

ToTes sumem i 
juntes avancem 

8M 
Dia Internacional 

de les Dones

Aplicació de mesures COVID

Totes les activitats són amb
inscripció prèvia

T 972 818 341
W 651 823 667



Durant tot el mes de març de 2021

• Caminem per la igualtat (4a edició)
Un any més Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i 
Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró promouen la caminada 
per la igualtat. Camina per la igualtat durant el mes de 
març i puja la teva fotografia amb el hashtag 
#caminemperlaigualtat 
Recorda mantenir les mesures de seguretat

• Campanya #nomorematildas
Des del projecte 10 Dones (www.10dones.com) ens unim 
a aquesta campanya il·lustrant dues dones referents en el 
camp de la ciència: Lynn Margulis (il·lustrada per Gemma 
Quevedo) i Mae Jemison (il·lustrada per Carmela Maracas)

• Sensibilització per la igualtat a l’Àrea Bàsica de Salut
Els i les júniors de la Casa Lila elaboraran un mural per 
commemorar el dia de la Dona i s’exposarà a la sala 
d’espera del CAP de Platja d’Aro

• Les dones de la Policia Local
La Policia Local elaborarà un vídeo per les xarxes socials 
on en vuit escenes, es veurà la tasca que fan les nostres 
policies en diferents àmbits (seguretat ciutadana, OAC, 
trànsit, intervenció amb animals, atenció a la víctima, 
patrulles a peu, etc...)

• Taller de sensibilització i conscienciació
Dijous 4 de març · 18 h 
Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro 
En el context de la Plaça del Món i en col·laboració amb 
Joventut es durà a terme un taller de sensibilització 
i conscienciació per reivindicar els drets i la igualtat 
d’oportunitats de les dones 

• Dinàmica d’igualtat: estudis i patriarcat
Divendres 5 de març
Institut Ridaura · Castell d’Aro
A través del projecte PIDCES, durant l’hora del pati 
s’oferirà als i les joves un espai de reflexió i conscienciació 
per reivindicar els drets i la igualtat d’oportunitat de les 
dones 

• Reivindiquem el Dia de les Dones 
Dilluns 8 de març · 16.30 h
Davant de la Masia Bas · Platja d’Aro 
Lectura del manifest a càrrec de les associacions Dones 
de la Vall d’Aro, Emporderats, ADEM, ETC i Culturejant, i 
ciutadania activa
Actuació de Pedro Burruezo & Medievalia Camerata + 
Virginia Joëlle · Dones al llarg de la història

• Cinefòrum “Figuras ocultas”
Dimarts 9 de març · 16.30 h 
Casinet · Castell d’Aro
Cinefòrum a càrrec de CIMAE. Activitat emmarcada dins 
del programa del Punt de Trobada de Gent Gran

• Documental · Cuidar entre terres: 
“Qui sosté la vida quan les dones migren?”
Dijous 11 de març · 18 h
Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
Videofòrum del documental co-produit per LaDirecta i 
CooperAcció. Informació: https://bit.ly/3pGQL7N
Tot seguit taula rodona amb les cuidadores del territori: 
Frairys Oviedo, Hind Qastaoui, Nelly Velandia i Luis Edu-
ardo Lucena; i la participació del Col·lectiu Micaela i Anem 
per Feina (coordinadora per a la inserció sociolaboral)

• Taller · Cançons feministes 
Divendres 12 de març · 16-19 h 
Masia Bas · Platja d’Aro
A càrrec de Marta Bellvehí (www.martabellvehi.com)
A través de la música i el dibuix, s’acompanya en la presa 
de consciència feminista; qüestionant els missatges i 
els conceptes que apareixen a les cançons. Destinat a 
joves del Casal Júnior

• Pintada per la igualtat 
Dimecres 17 i 24 de març 
Institut Ridaura · Castell d’Aro
A càrrec de Joan Turú i joves del municipi (www.joanturo.
com). Mural reivindicatiu per fomentar la igualtat

• Cursa de la Dona (format virtual)
Del 13 al 28 de març
Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró 
Inscripció: mínim 3 euros (donatius per al Banc d’Aliments)
Recorregut de 5 km · https://tinyurl.com/6tb4jz73 
Sorteig de “xecs regals” entre les participants

Dia Internacional de les Dones
Castell d’Aro · Platja d’Aro · S’Agaró


