
«Una persona feminista 
és qualsevol 

que reconega la igualtat i 
la plena humanitat 
en dones i homes.»

- Gloria Steinem (escriptora)

«No hi ha barrera, pany ni forrellat 
que puga imposar

 a la llibertat de la meua ment.»
- Virginia Woolf (escriptora)

 

DIA
INTERNACIONAL

DE LA DONA

«No serem lliures fins que 
totes ho sigam»

-Halsey (cantant)26 de febrer — 1 d'abrilMarç i tots
 els mesos de l'any #8M

«No estic acceptant les coses 
que no puc canviar, estic canviant 
les coses que no puc acceptar. »

- Angela Davis (activista)
 

«Existeixen poques armes 
en el món tan poderoses 

com una nena amb 
un llibre a la mà. »

- Malala Yousafzai (activista)
Premio Nobel de la Paz en 2014

 
 

JORNADES PER LA IGUALTAT 
- MIRAMAR 2022



27/02
MONÒLEG “SÓC
HIPERACTIVA” amb
PEPA CASES
Sóc hiperactiva és un monòleg feminista
i en valencià, on la seua protagonista no
sols ens farà riure sinó reflexionar sobre
aquestes petites coses quotidianes i
masclistes que ens fan estar a totes, un
poc hiperactives.

06/03
DINAR DE LA DONA
organitzat per l’Associació ADOMAR.

PREU: 

- 15€ les socies.
- 23€ les no socies. 

8 DE MARÇ | DIA DE LA DONA

26/02

05/03 09/03
CLUB DE LECTURA.
'EL VAGON DE LAS
MUJERES'- ANITA NAIR
A més la Biblioteca comptarà amb
un racó de lectures amb perspectiva
de gènere durant tot març. 

BIBLIOTECA
18.30h18.30h

TALLER TERRASSERIA 
AMB TORMO.
QUE LES DONES NO PODEM FER
QUÈ?? Aquest taller t'ajudarà a
eliminar l'estrés acumulat,
t'apoderarà com a dona i farà treure
la teua vena artística i a més a més
t'emportaràs a casa les obres que
realitzes. *CAL INSCRIPCIÓ

JORNADES PER LA IGUALTAT 
- MIRAMAR 2022

19.00h19.00h
AUDITORI MUNICIPAL (GRATUÏT fins completar aforament)

19.00h19.00h

d’11:30hd’11:30h
  a 13:30ha 13:30h

CENTRE SOCIAL EL MOLÍ 
14.00h14.00h

MINDFULNESS 
BANY DE BOSC 
Una immersió en la natura
acompanyats d'una guia que ens
ajuda a despertar els nostres sentits
anestesiats per la nostra forma de
vida actuals. 

INAUGURACIÓ DE LES
JORNADES.   CLOWNFERÈNCIA:
“A MÉS IGUALTAT MÉS
FELICITAT”
A través de l'humor i del CLOWN,
podem qüestionar-nos la realitat i
activar una mirada crítica; eliminar el
superflu i comportaments caducs,
potenciant altres nous, tant
individualment com socialment.

TALLER NOVES
MASCULINITATS 
a càrrec de Proactives

CEIP OLIVERETES (alumnat de 5é i 6é).
MATRI EL XIQUET PERDUT 

LES PROFESSIONS NO
TENEN GÈNERE
a càrrec del professorat CEIP Oliveretes 

CEIP OLIVERETES (alumnat d’infantil i
Primària). Comptarem amb la participació
de dones rellevants, amb professions
lligades tradicionalment al món masculí.

12/03
MURAL PARTICIPACIU
a càrrec de Bárbara
Sebastián a.k.a.
Barbiturikills
Vos esperem per pintar, entre tots i
totes, aquest mural reivindicatiu del 8M 
entre C/ Sant Andreu i C/ Teular.

VOLTA A PEU PER LA
IGUALTAT. 
CAMINATA PEL TERME 17.30h. 

Eixida des del Centre Esportiu El Molí
- Samarretes gratuïtes per a les
participants. 
- Berenar per a les participants.

10/03

AUDITORI MUNICIPAL (GRATUÏT fins completar aforament)

PLATJA DE MIRAMAR – EL RIUET (eixida des de Parc de Llevant)

ORGANITZA: ADOMAR  

CENTRE SOCIAL EL MOLÍ 
17.30h17.30h

CARRER BELLREGUARD

a partir de lesa partir de les

  11.00h11.00h

Març i tots
 els mesos de l'any #8M

Del 23/03 
al 01/04 

EXPOSICIÓ “IGUALDAD DE
GÉNERO Y OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE” a
càrrec de la FUNDACIÓ MUSOL
DE DILLUNS A DIVENDRES 
DE 17:00 A 20:00 h.

BIBLIOTECA

 INSCRIPCIONS:
presencials

a l'Ajuntament de dilluns a
divendres de 9 a 13h

-
al Centre Social El Molí

(ADOMAR) 
22 i 24 de febrer de 18:30h a

19:30h.
 

 
  662 194 889

premsa@ajumiramar.org 

*CAL INSCRIPCIÓ

*CAL INSCRIPCIÓ


