El dia 8 de març és per definició una jornada
reivindicativa de les dones. Però volem anar més
enllà. Volem commemorar els avenços dels drets
de ciutadania arreu del món sense oblidar aquells
drets no assolits per les dones que mantenen una
societat encara no igualitària.
Per la igualtat de dones i homes oferim un
conjunt d’activitats on pretenem fer visible la
presència de les dones en l’àmbit de l’esport, on
estan minoritàriament representades; lectura de
contes per prevenir la diferència, i la presentació
d’un servei on poden trobar tota la informació
que necessitin per avançar cap a la igualtat.

EL TA R R AGO NÈS

Organitza:

A MB LA IGUA LTAT

La Setmana
de la Igualtat

Amb el suport de:

Encoratgem tothom
a participar-hi.
Ajuntament
dels Pallaresos

Dones i Esport
Ajuntament
de La Pobla de Mafumet

Col·laboren:

Ajuntament
de La Secuita

Del 4 a l’11 de març de 2009

La setmana de la igualtat

Dones i esport

Diumenge 8

Del 4 a l’11 de març

Dimecres 4

•

Trobada femenina de curses d’orientació

Activitats:

•

•

Jornada de portes obertes

•

Partit amistós de futbol sala femení

•

Partit de bàsquet femení-mares

•

TALLER DE CONTES PER LA IGUALTAT als Centres
Oberts de la comarca del Tarragonès:
“La veritable història dels bonobos amb ulleres”,
d’Adela Turín.
“Artur i Clementina”, d’Adela Turín.

•

Presentació als diferents municipis de la comarca del
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
Itinerant
(http://www.tarragones.cat/serveis/benestar_social/
dona.php)

•
•

Col·laboració/participació en les activitats organitzades
per l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona.
(http://www.tarragona.cat/)
Col·laboració/participació en les activitats organitzades
per l’Institut Català de les Dones (http://www20.gencat.
cat/portal/site/icdones)

Conferència: “Dona i món rural”
Municipi: L’Argilaga
Lloc: Casal Cultural de l’Argilaga
Hora: 19 h

AMPA Cèsar August – Escola Elisabeth
Municipi: Tarragona
Lloc: CEIP Cèsar August
Hora: 19.45 h.

Dijous 5
•

Jornada de portes obertes
Municipi: Tarragona
Lloc: Secció de Tennis-Pàdel Nàstic
Hora: de 10 h a 14 h.

Divendres 6
•

Dijous 5
•

Partit de bàsquet femení-mares

Partit de bàsquet femení-mares
Sant Pau - AMPA Sagrat Cor
Municipi: Tarragona
Lloc: Col·legi Sant Pau
Hora: 19 h.

Dissabte 7
•

Jornada de portes obertes

•

Jornada de portes obertes

Municipi: Tarragona
Lloc: Pavelló municipal del
Serrallo. Club Bàsquet Tarragona
Hora: de 16 h a 22 h.

Municipi: Tarragona
Lloc: Secció de Tennis-Pàdel Nàstic
Hora: d’11 h a 18 h.

Municipi: Els Pallaresos
Lloc: Zona esportiva
Hora: A partir de les 10.30 h.

Municipi: La Pobla de Mafumet
Lloc: Instal·lacions esportives municipals
Accés lliure: piscina, jacuzzi, sauna i gimnàs
Prèvia reserva: pàdel, tennis, frontó i pista poliesportiva
Hora: de 10 h a 14 h.
És necessari respectar la normativa d’ús de les
instal·lacions.
Municipi: La Pobla de Mafumet
Lloc: Instal·lacions esportives municipals
Hora: 11.15 h.
Xarxa Sta.Tecla - AMPA El Carme
Municipi: Tarragona
Lloc: Pavelló municipal Sant Pere
i Sant Pau
Hora: 12.30 h.

