Agenda d’activitats Cap al 8M!
INS Lluís Companys. Curs 2019-20.
ACTIVITATS AL CENTRE
Del 5 febrer al 5 de març:
 Concurs a Instagram de micromasclismes a la inversa “Posa’t a la nostra pell”.
Fes la teva foto o el teu vídeo curt exposant un “micromasclisme a la inversa” i puja’l a
Instagram, etiquetant a @8mlluiscompanys i amb els hashtags #posatalanostrapell,
#micromasclismes i #8M. Participació oberta a totes les persones de Ripollet.
Animeu a participar al nostre alumnat des de les diferents matèries o des de les tutories. Els
coordinadors de nivell facilitaran als tutors un power point de presentació.
Del 6 de febrer al 8 de març:
 Recomanacions literàries a través d'Instagram de llibres per la igualtat, feministes, contra la
discriminació i amb perspectiva de gènere.
Fes una foto del llibre i puja’l a Instagram amb una breu explicació i
els hashtags #bookstagram, #8m i #endinsatenlalectura, etiquetant a @bibllcompanys.
Participació oberta a totes les persones de Ripollet.
Dimecres, 18 de març, a les 18.00 h, a la nostra Biblioteca Andreu Solà:
 Club de lectura feminista de la novel·la Tina Frankens, de Bel Olid.
Obert a totes les persones interessades de Ripollet, joves i adults.
(Activitat prèvia a la xerrada feminista amb la Bel Olid organitzada per la Biblioteca Municipal
pel divendres 20 de març)
Durant tot el mes de març:
 Esglaons i parets contra la discriminació
Aquest curs rebrem el mes de març amb missatges antidiscriminatoris i apoderadors a les
escales de l’institut per tal de provocar la reflexió entre la comunitat educativa i continuarem
omplint els suros del primer pis: el mural reivindicatiu i l’espai destinat a les dones a la història.
A més, des de l’Ajuntament i la Biblioteca Municipal ens cediran l’exposició Dones lliures a
Ripollet, que busca rescatar de l’oblit a algunes de les moltes dones que van impulsar millores
socials i van defensar la llibertat a Ripollet, sent reprimides per aquest fet.
 Cinemafòrum feminista
El departament d’Anglès programarà, a les tardes dels dimecres de març, una marató de
pel·lícules protagonitzades per dones fortes: 4 de març: Thelma & Louise; 11 de març: Carol; 18
de març: Mathilda; 25 de març: Hidden Figures.
ACTIVITATS AMB PARTICIPACIÓ DEL NOSTRE ALUMNAT
Dimecres 4 març, de 09h a 12h, al pati del Centre Cultural:
 La SexTruck, caravana pedagògica.
Un espai itinerant on qüestionar, experimentar, intercanviar opinions i descobrir tot allò
relacionat amb les sexualitats, les afectivitats i els feminismes.
Activitat de l’Ajuntament destinada a l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Lluís Companys i Can
Mas.

ACTIVITATS AL MUNICIPI
Del 2 al 28 de març,
a la Biblioteca municipal
La Dona
Exposició de fotografies que tenen a les dones com a tema principal.
A càrrec d’Acció Fotogràfica Ripollet.
Dilluns 2 març
A les 19 h, a la plaça 11 de setembre.
Exposició Juntes som més fortes
Organitza: AFOCER
A les 19.15 h, al Teatre Auditori del Mercat Vell.
Projecció de la pel·lícula Woman, idea original i guió del ripolletenc Ivan Zahínos
Organitzada pel Comitè de Dones de Ripollet amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ripollet
Dissabte 7 de març
“Juntes guanyem”
Cursa i marxa de les dones (no mixta)
A les 18 h, atenció als participants als dos punts de sortida (pl. Emma Maleras i rbla. Sant Jordi
amb Mercè)
A les 19 h, sortida de la cursa (4 km) i de la marxa (2,5 km)
Recorregut de la cursa: Rambla de Sant Jordi / Carrer de la Mercè – Carrer de Sarrià de Ter –
Carrer de Sant Andreu – Rambla de Sant Andreu – Carrer de Federico García Lorca – Rambla
dels Pinetons – Rambla de Sant Esteve – Rambla de Sant Jordi (fins al Carrer de Sarrià de Ter,
anada i tornada) – Carrer de la Lluna – Plaça Onze de Setembre – Teatre Auditori – Carrer del
Calvari – Carrer del Padró – Mural feminista (Església).
Recorregut de la marxa: Plaça Emma Maleras (Av. Creu Roja) – Carretera de l’Estació –
Ajuntament i Espai Maria Aurèlia Capmany – Carretera de Santiga – Carrer del Molí d’en Xec –
Centre d’Interpretació del Patrimoni – Carrer de Magallanes – Carrer Escoles – Carrer del Sol –
Rambla de Sant Esteve – Rambla de Sant Jordi – Carrer de Rizal – Carrer de Monturiol - Carrer
de la Lluna – Plaça Onze de Setembre – Teatre Auditori – Carrer del Calvari – Carrer del Padró –
Mural feminista (Església).
Inscripcions en línia i al Centre Cívic Pont Vell, Centre Cultural i Poliesportiu
Arribada a la plaça del Molí.
A les 20 h, performance “El violador eres tú” (assaig obert el dia 7 al pati del Centre Cultural, a
les 12 h) Organitza: Ajuntament de Ripollet amb la col·laboració de la Taula de Dones i entitats
esportives
A les 20.30 h, a la plaça del Molí
Nit de foc
Sopar obert a la participació de tothom (cadascú porta el seu sopar)
La SexTruck, projeccions i altres activitats que organitzarà el Comitè Jove.
Acampada tota la nit.
Organitza: Comitè de Dones de Ripollet amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ripollet.
Diumenge 8 març
Dia de les dones

A les 10 h, a la plaça del Molí
Tallers i actuacions
A les 12 h. Performance a càrrec del Comitè de Dones de Ripollet
A les 12.30 h. Manifest unitari del 8 de març
En cas de pluja, es farà a l’escola Anselm Clavé.
Divendres 13 de març a les 21 h, al Teatre Auditori del Mercat Vell
Poetes: Ells tenen la paraula, amb Joan Massotkleiner i l'arpista Anna Godoy.
Espectacle de música i poesia.

Dilluns 16 de març, a les 19 h, a la Biblioteca Municipal
Llibres feministes imprescindibles
Descobreix les novetats i els llibres de referència sobre feminisme i escrits per dones.
A càrrec de Sherezade Bardají i Marta Hernando.
Divendres 20 de març
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal
De què parlem quan parlem de feminisme
L’escriptora i activista pels drets de les dones Bel Olid reflexionarà sobre el feminisme.
Dimecres, 25 de març
A les 19 h, al Centre Cultural
Pel·lícula “Una qüestió de gènere”
Organitza: Dones per la igualtat

