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XARXES SOCIALS
De l’1 al 8 de març. 
Vuit dies, vuit mirades, vídeos temàtics de 
dones que treballen amb perspectiva de 
gènere: història, art, ciència, comunicació, 
esports, urbanisme, turisme i cultura, 
joventut i política
Ajuntament de Girona 

EXPOSICIONS
De l’1 al 15 de març. Centre Cívic Barri Vell.  
“Imatges per pensar”, de l’Observatori de 
les Dones en els Mitjans de Comunicació

Del 19 de març al 25 d’abril, Centre Cívic Barri 
Vell
Exposició dels treballs realitzats amb el 
grup Art Dones del Barri Vell. Presentació, 
inauguració i performance el 22 de març a les 
19.30 h

Del 5 al 10 de març. Centre Cívic Santa 
Eugènia
Exposició col·lectiva “Matrioskas 
Inside/Out”, comissaris: Edu Sivori i Oriol Tuca

Del 5 al 10 de març. Centre Cívic Pla de Palau 
Exposició de fons bibliogràfic “Dones, 
negre sobre blanc”, Biblioteca Ernest Lluch
 

Divendres 2 de març
21 h. Centre Cívic Ter 
Sopar de dones de l’Esquerra del Ter 
(tiquets 10 €, al C. C. Ter)

Dissabte 3 de març 
Sortida a les 8 h i tornada a les 19 h, des del 
Pavelló de Fontajau
“Les colònies tèxtils del riu Llobregat 
amb veu de dona”, ruta cultural històrica 
guiada per Assumpta Montellà, autora d’El 
silenci dels telers (26 €, inscripció al telèfon 
620 875 781)
CCOO comarques gironines

Dilluns 5 de març
19 h. Centre Cívic Santa Eugènia
Paraula de dona, lectura dramatitzada que 
dona veu a personatges femenins del teatre i 
la narrativa de tots els temps 
TdSET teatre

Dimarts 6 de març
17 h. Centre Cívic Pla de Palau
Cinefòrum. La Moños, escrita i dirigida per 
Mireia Ros
Col·lectiu de Dones en l’Església per la Paritat i Centre 
Cívic Pla de Palau

Dimecres 7 de març 
19 h. Centre Cívic Santa Eugènia 
III Campionat d’Escacs Dia de la Dona
Club d’Escacs Santa Eugènia

19 h. Plaça del Vi
Recorregut per l’entorn, explorem els espais 
que ens generen més inseguretats a Girona
CUP-Crida per Girona

Dijous 8 de març
Atenció a la vaga general convocada pels 
sindicats per reivindicacions feministes

17 h. Saló de Descans del Teatre Municipal 
Acte institucional de commemoració del 
Dia Internacional de les Dones. Ajuntament 
de Girona, Diputació de Girona, Generalitat de 
Catalunya a Girona

17.30 h. Casa de Cultura de Girona.
Visita guiada de la Misericòrdia per conèixer 
els secrets que s’amaguen al darrera de les 
quatre parets de l’actual Casa de Cultura de 
Girona, a càrrec de la historiadora Céline Xicola. 
Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia 
(correu@fundacio�ta.com)

18 h. Museu d’Història dels Jueus 
Visita guiada “Noms a les pedres”. Qui eren 
les dones que tenen els noms escrits a les 
làpides de Montjuïc, quina fou la seva història, 
què ens en diuen els noms? Per Irene Llop. 
Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia 
www.girona.cat/call
Museu d’Història dels Jueus

19 h. Museu d’Història de Girona, sala d’actes de 
la sala d’exposicions
Conferència “Una ‘altra’ Aurora Bertrana: 
la dona i la política a la Catalunya republi-
cana”, a càrrec de la Dra. Neus Real, professora 
agregada de la Facultat de Ciències de l'Educació 
de la UAB
Museu d'Història de Girona

19 h. Casa de Cultura de Girona, Aula Magna 
Conferència “La paraula, el camp de batalla 
de les catalanes del barroc”, a càrrec de la 
Dra. Verònica Zaragoza i Gómez, presentació a 
càrrec del Dr. Pep Valsalobre i Palacios
Fundació Llibreria les Voltes

19 h. Centre Cívic Santa Eugènia
Acte de celebració del Dia de la Dona
Entitats i serveis de Santa Eugènia i Can Gibert

20 h. Centre Cívic Santa Eugènia
El documental del mes: Gràcies per la pluja, 
un �lm de Julia Dahr

Centre Cultura La Mercè, auditori 
19 h. Xerrada col·loqui sobre les dones i 
actuació musical de les Noves Cariàtides
21.30 h. Sopar pica-pica de dones (tiquets 12 
€, a l’O�cina de Turisme)
Xarxa Dones Girona

Divendres 9 de març
Tarda. Centre Cívic Pont Major
Taller d’autoestima i apoderament, i lectura 
del manifest per les dones del Pont Major
Construïm Ponts 

18 h. Escola Universitària de Salut i Esport 
(EUSES), Aula Magna. 
1a Trobada de debat “Dona un pas per 
l’esport: trencant estereotips” 
Generalitat de Catalunya i EUSES

18 h. Museu d’Història de Girona, sala d’actes de 
la sala d’exposicions
Conferència “Episodis d'una guerra en 
femení, les Bàrbares, defensores de Girona”, 
a càrrec de Cristina Ribot, doctora en Història de 
l'Art, amb perspectiva de gènere a l'entorn de la 
història de les dones que formaren la companyia 
anomenada Heroïnes de Santa Bàrbara, que van 
defensar la ciutat de Girona durant el setge de la 
guerra del Francès 
Museu d'Història de Girona

19 h. Centre Cívic Ter. 
Homenatge a Margarita Díaz Gimbernat, 
dona i treballadora, amb parlaments, lectura de 
poemes i cantata d’alumnes de l’Escola Taialà
Grups de dones de l’Esquerra del Ter (Associació de 
Dones de l’Horitzó, Entre Mans, Espai de la Dona i grup 
d’intercanvi de labors)

Dissabte 10 de març
11.30 h. Centre Cívic Santa Eugènia
“El Banc del Temps davant la violència 
masclista, l’assetjament i la discrimina-
ció”, a càrrec de Núria Babot Riera, SIAD 
Girona 

Diumenge 11 de març 
9 h. Sortida de la plaça de l’Om, Pont Major 
Caminada per la igualtat 
La Cata

De 9.30 a 13.30 h. Plaça de Salvador Espriu, 
plaça de Calvet i Rubalcaba, riu Onyar i plaça 
de Catalunya. 6a Jornada de l’Esport 
Femení www.jornadaesportfemeni.cat
Ajuntament de Girona, Diputació de Girona i Associa-
ció MovArt

Dissabte 17 de març
18 h. Auditori del Centre Cívic Pont Major
Teatre Embolic a Fornells Pell
La Cata

Dijous 22 de març
19.30 h. Centre Cívic Barri Vell
Presentació, inauguració i performance 
de l’exposició dels treballs realitzats 
amb el grup Art Dones del Barri Vell 
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