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Exposicions

De l’1 al 28 de març: “Exposició 8M.
Dia Internacional de les Dones”.

Del 10 de febrer al 8 de març, “Investigadores en física nuclear”.

Aquest dia commemora la lluita de les
dones per la seva participació, juntament
amb els homes, en l’àmbit laboral, i per
tant pel dret a la independència econòmica.

Hi són i
hi seran

Del 8 de març al 30 de desembre,
“Totes som una”.

Una exposició dedicada a diferents recercaires que des de l’inici han contribuït molt
significativament a aquest camp.
Biblioteca UdG Campus Montilivi

La imatge d’una dona, formada per totes
les imatges que van fer arribar les dones
del sector, estarà exposada a la cafeteria
del Centre Cívic Onyar, i cadascuna de les
participants es podrà buscar.
Centre Cívic Onyar
Comissió de Girona EST - V.E.S.P.A. (Valentes, Ètiques, Sensuals, Poderoses, Atrevides).

Centre Cívic Sant Narcís

Del 2 al 15 de març, “Les nostres
autores. Una visió al món literari
femení d’abans i d’ara”.
Exposició de fons literari que vol retre homenatge a totes aquelles escriptores, tant
les històriques com les actuals, que amb
la seva visió i la seva manera de fer van
enriquir i enriqueixen la nostra literatura en
tots els seus estils literaris: assaig, novel·la,
poesia, còmic, etc.
Biblioteca Ernest Lluch

Del 9 de març al 10 de setembre,
“Elles també hi eren. Les dones de la
Casa Masó (1830-2015)”.

Del 8 al 12 de març, “Ornamentació
del Vestíbul del centre cívic Pla de
Palau”.

Exposició basada en el llibre de Rosa M.
Gil Tort “Elles també hi eren. Història de
les dones de la Casa Masó (1830-2015)”
(Fundació Valvi). Comissariada per Rosa M.
Gil Tort i produïda per la Fundació Rafael
Masó.

El col·lectiu de Dones en l’Església per la
Paritat - Dones d’Arreu del Món decorarà el
vestíbul del centre cívic Pla de Palau amb
motiu del Dia Internacional de la Dona 8M.
Centre Cívic de Palau

Casa Masó

Del 12 de març al 9 de maig, “Plurals en femení. Sororitats”.
Aquesta mostra vol donar rellevància als
espais relacionals entre dones i als vincles
de sororitat que s’hi creen, a través de
l’exposició de diverses obres d’art, d’autoria
femenina o masculina, que formen part de
les col·leccions del Museu.
Museu d’Història de Girona

“Llavors” Espai de dones i mares
10.15h. Dimecres 03/03/21, Dimecres 10/03/21, Dimecres 17/03/21,
Dimecres 24/03/21, Dimecres
31/03/21
Espai d’autoconeixement i autoestima per a
totes les dones. Un espai de creixement personal per parlar, aprendre, intercanviar i
compartir experiències. Un espai per trobar
les eines per enfortir el vincle emocional i

afectiu amb l’infant o adolescent. Hi haurà
servei per cuidar als nadons.
Professores: Silvia Sosa (Psicòloga social)
i Lucía Suárez (Psicòloga social, doula i
assessora de lactància)
Cal inscripció prèvia. PLACES LLIURES
Horari: dimecres de 10.15 a 11.45 h. Durada:
del 14 d’octubre al 16 juny. Ho organitza:
Associació Maternitat y Lactància – MAYLA

Dijous 4 de març
18.30 h Girona és feminista.
És la ciutat de Girona una ciutat feminista
i en femení? Ho debatran la Plataforma
Feminista Gironina i el Grup de Lesbianes
de Girona. Estigues atent i atenta a les
xarxes socials de la Biblioteca per poder fer
arribar preguntes i poder fer debat sobre
elles. Fes-nos arribar la teva pregunta per a
què debatin a través del formulari anònim,
fes clic a “Accedir-hi”!
Hi participen: Plataforma Feminista Gironina i Grup de Lesbianes de Girona. Activitat
virtual en directe emesa des del canal de
Youtube @bpggirona

Divendres 5 de març
11 h La Girona Violeta
Performance en el pont de ferro (de les
peixateries velles), decorant-lo amb motius
de color violeta. Lectura reivindicativa i
actes de visibilització de la discriminació.
Pont de les Peixateries Velles
Ho organitza: UGT Comarques gironines.

19 h Inauguració “Elles també hi
eren. Les dones de la Casa Masó
(1830-2015).

Aula virtual de l’SMO.

Casa Masó.

Videoconferència sobre el paper en recerca
i R+D+I de les dones en camps on són el
gènere minoritari a càrrec de Nerea Luis
Mingueza, enginyera informàtica i doctora
en intel·ligència artificial, condecorada
amb la Orden del Mérito Civil, fundadora de
t3chFest, membre de ‘Women in Tech’ i de la
Fundación COTEC.

19 h VI Campionat d’Escacs del dia
de la Dona. Club d’Escacs Santa
Eugènia
Plataforma lichess.org
Premis: Les tres primeres classificades:
Escaquer i peces d’escacs.
Si la plataforma Lichess detecta alguna infracció durant el torneig serà desqualificada
Inscripció: Gratuïta. Cal enviar correu amb
nom, cognom i pseudònim a: jordividaxx@
yahoo.es
Ho organitza: Club d’Escacs Santa Eugènia.
Col·labora: F.C. d’E

Dilluns 8 de març

Inauguració Sala amb nom de dona
Centre Cívic Onyar
Ho organitza: Comissió de Dones de Girona
Est anomenada V.E.S.P.A

10 h El lideratge de les dones. Liderar per transformar
La jornada es planteja com un acte per
posar de manifest les situacions de discriminació arbitrària que viuen les dones per
accedir als càrrecs directius de les empreses, i també a nivell polític i en d’altres
àmbits com els mitjans de comunicació, la
cultura o l’esport. A càrrec de Dra. Cristina
Sánchez Miret, directora del Departament
d’empresa de la Universitat de Girona.
Professora del Màster Interuniversitari en
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i del
Postgrau en polítiques d’igualtat de Gènere
a la Gestió pública.

Ho organitza: Servei Municipal d’Ocupació.

11 h Ingeniería con voz de mujer

Google Meet. Escola de Doctorat
Ho organitza: UdG. Escola de Doctorat.
Ponent: Nerea Luis Mingueza, enginyera
informàtica i doctora en intel·ligència artificial. A/e: germa.coenders@udg.edu. Telèfon:
972 418 736.

11 h L’enginy (in)visible
Parlarem amb la Núria Salán, que ens explicarà
les dones que han fet grans descobriments però
que no han obtingut reconeixement.
Instagram en directe @veins_sant_pau
Ho organitza: Associació de Veïns del Pla de
Palau - Sant Pau

11 h Treballadores essencials durant
la pandèmia
Les delegades de CCOO a Girona es trobaran
de forma telemàtica per compartir vivències
laborals durant la pandèmia. Comptarem
amb el testimoni de diferents sectors com
salut, neteja, grans magatzems, geriatria
i administració. Parlaran des d’un punt de
vista laboral i sindical de salut laboral, conciliació, feminització de la feina, reconeixement, famílies monoparentals.
A través de la plataforma Zoom
Ho organitza: CCOO Comarques Gironines.
Horari: d’11 a 13 h

A les 12.30h, davant de l’edifici de
la Generalitat tindrà lloc la lectura
del Manifest per commemorar el Dia
Internacional de les Dones.
18 h Vet aquí un conte... pel dia de la
dona
Un monstre torna a casa de l’Aurora cada
nit, i atemoreix la nena i la seva mare.
L’Aurora se sent indefensa i espantada,
però la mare li regala un impermeable
màgic que farà desaparèixer la por que ho
envolta tot. N’hi haurà prou? Podrà ajudar
a la protagonista, l’Impermeable? Un
àlbum il·lustrat ideal pel 8 de març (dia de
la dona), que narra una realitat difícil, amb
els ulls d’un infant.
Biblioteca Carles Rahola
A càrrec de: Laura Vilar. Adreçat a: nens i
nenes a partir de 4 anys. Activitat virtual
sense inscripció
Activitat disponible a les nostres xarxes
socials: Facebook, Instagram y Youtube

18:30 h Dones i músiques entre dos
segles
Presentació i xerrada al voltant del recurs
de fonts documentals elaborat per Olga
Taravilla Baquero. El projecte Dones i
músiques entre dos segles. La cultura no
transforma, nosaltres transformem la
cultura, és un repositori digital de fonts per
a l’estudi de la relació entre les dones i les
músiques. Està focalitzat en la relació professional de les dones amb el món musical
entre 1850 i 1950, per situar-les dins un
context cultural en contínua transformació.
Biblioteca UdG del Barri Vell

18.30 h 8M, Dia Internacional de les
Dones. Les dones sempre essencials,
sempre imparables.
Es farà una preformance a la plaça de l’U
d’Octubre del 2017 amb motiu del 8 de
Març, Dia Internacional de les Dones.
Plaça de l’U d’Octubre de 2017
Ho organitza: Plataforma feminista Gironina

Dimecres 10 de març
16 h Dona havia de ser. Moderada
per Dra. Carolina Rascon
Format de xerrades de curta durada. Es
comptarà amb dones que comparteixin les
seves experiències respecte a com ha influït
el fet de ser dona en el seu desenvolupament formatiu o professional (Estudiantat,
PAS, PDI): Dra. Alícia Baltasar, Dra. Anna
Bonmatí, Dra. Dolors Juvinyà, Dra. Fabiana
Scornik, Dra. Elisabeth Pinart, Sra. Maria
Àngels Gispert, Sra. Berta Nadal, Sra. Susana Garcia, Sra. Cristina Illán.
Ho organitza: Facultats d’Infermeria i Medicina. Moderadora: Dra. Carolina Rascon,
professora Facultat d’Infermeria. A/e: deg.
infermeria@udg.edu i deg.medicina@udg.edu

16 h Dones, treballs de cura i
pandèmia. A càrrec de Nerea Luis
Mingueza
Videoconferència sobre el paper en recerca
i R+D+I de les dones en camps on són el
gènere minoritari.
Plataforma virtual ZOOM Facultat de Dret
Ho organitza: Facultat de Dret. A/e: germa.
coenders@udg.edu. Telèfon: 972 418 736.

19 h Presentació del llibre: Dona i poder. Com i per què feminitzar la política
Presentació del llibre de Jenn Díaz “Dona
i poder”. A la presentació hi intervindran
Jenn Díaz, autora del llibre; Alba Alfageme, psicòloga; Marta Alsina, advocada; i
Bouchra Benlamin, secretària de les Dones
de l’Esquerra del Ter.
Ho organitza: Esquerra Republicana de Catalunya a Girona. Inscripció: cal inscripció
prèvia a girona@esquerra.cat

Dijous 11 de març
19 h Xerrada Dona i lideratge

Col·loqui amb diferents dones de diferents
àmbits que explicaran la seva experiència
i les seves reflexions entorn el lideratge
femení en cadascun dels seus àmbits
professionals.
Plataforma zoom. Inscripcions a girona@
socialistes.cat
PSC- comarques gironines

12 h La gestió sanitària en clau de
gènere: dones protagonistes
Plataforma virtual TEAMS Facultats
d’Infermeria i Medicina
Aportacions de quatre ponents al voltant
de la desigualtat de gènere present en l’accés a càrrecs jeràrquics en l’àmbit sanitari:
Dra. Anna Ribas, Gerent de l’IDIBGI, Dra.
Yolanda Silva, Cap de secció del servei de
Neurologia de l’Hospital Trueta, Sra. Carme
Pastor, Directora d’Infermeria de l’Hospital
d’Olot, Sra. Esther Campmol, Directora
Residència de Gent Gran Puig d’en Roca.
Ho organitza: Facultats d’Infermeria i Medicina. Moderadora: Dra.Concepció Fuentes,
professora Facultat d’Infermeria. A/e: deg.
infermeria@udg.edu i deg.medicina@udg.edu

Divendres 12 de març
20 h Dones i poesia. Dia Internacional de les Dones
Xerrada Les Dones i la Poesia amb Núria
Martínez-Vernis, Guim Valls, Laia Claver-Nadal i Adriana Bàrcia i conduit per
Ramon Bartrina.
Centre Cívic Sant Narcís

Dilluns 17 de març
18.30 h Presentació de l’associació
Valentes i Acompanyades

L’associació “Valentes i Acompanyades”
treballa per a la prevenció dels matrimonis
forçats, greu manifestació de violència
contra la dona, contra la seva autonomia,
integritat física i emocional i, en conseqüència, contra el seu projecte de vida.
Biblioteca Carles Rahola.
A càrrec: de Carme Vinyoles i Aya Sima,
cofundadores i d’Ariadna Vilà, coordinadora de l’associació.
Activitat virtual en directe emesa des del
canal de Youtube @bpgirona

Dissabte 20 de març
10 h Taller de Viquipèdia: Viquidones de la Casa Masó

Taller d’iniciació a la tasca de “viquipedista” i d’elaboració d’articles sobre 17 gironines triades entre les dones de la Casa Masó
i altres personalitats rellevants que encara
no tenen article propi.
Activitat en línia. Places limitades. Més informació i inscripcions a info@rafaelmaso.org.
Activitat organitzada per Amical Wi-

quimèdia i la Fundació Rafael Masó. Amb
la col·laboració de la Regidoria de Drets
Socials i Cooperació de l’Ajuntament de
Girona.

Dimarts 25 de maig
18 h De què parlem quan fem història de les dones?

Coincidint amb l’exposició sobre les dones
de la Casa Masó, la Dra. Mònica Borrell
parlarà de com s’està estudiant i revisant
el paper de la dona en la història moderna
i contemporània.
Casa Masó.
Aforament limitat, es recomana fer la
inscripció enviant un correu a info@rafaelmaso.org.
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www.girona.cat/8marc

