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8 de març 
Dia Internacional de les Dones 
 

 

El 8 de març i com cada any, en motiu del Dia 

Internacional de les dones el consell Comarcal 

del Tarragonès elabora el programa 

d’activitats per a la seva commemoració i com 

a mostra del seu compromís amb l’equitat de 

gènere. Enguany amb l’objectiu de corregir 

desigualtats perquè corregir la desigualtat és 

responsabilitat de tothom.  Igualtat efectiva de 

dones i homes: Catalunya al capdavant. 

 

#corregimladesigualtat 

 
A continuació podeu trobar el conjunt 

d’activitats que giraran al voltant de la com-

memoració del 8 de Març. 



Exposició fotogràfica: 

 

“La societat contemporània amb 

la mirada de la dona”. 
 

A càrrec de Teresa Fargas al Saló de Plens del 

Consell Comarcal del Tarragonès. L’exposició 

serà itinerant i la podrem trobar en les següets 

dates i ubicacions: 

Dia 7 de març: Inaguració Saló de 

Plens del Consell Comarcal del 

Tarragonès 

Dia 9 de març: Sala d’exposicions 

de l’Ajuntament del Catllar 

Dia 20 de març: Cal Cabaler del 

Creixell 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del Manifest Institucional 

 

La lectura del manifest institucional és durà a 

terme el dia 7 de març, a les 12.30h al Saló de 

Plens del Consell Comarcal del Tarragonès amb 

l’objectiu de corregir desigualtats perquè 

corregir la desigualtat és responsabilitat de 

tothom.  Igualtat efectiva de dones i homes: 

Catalunya al capdavant. 

 

 

Primera trobada del Consell Consultiu 

de Dones del Tarragonès 

 

En motiu del Dia Internacional de les Dones es 

realitzarà la Primera Trobada de Dones del 

territori per tal de posar en marxa el Consell 

Consultiu de Dones del Tarragonès. 7 de març a 

les 13h al Saló de Plens.  

 

 

 

Presentació del SIAD als CAP de 

diferents municipis 

 

Aproximació del Servei d’Informació i Atenció a 

les Dones als diferents serveis sanitaris de la 

comarca, dirigida a tècnics i sanitaris. 

IX Setmana de la Igualtat. Dones i 

Esport 

 

Com cada any el Consell Esportiu del Tarragonès 

celebra un conjunt d’activitats esportives 

dirigides a promocionar l’esport i visibilitzar la 

dona esportiva: 
 

 Jornades de portes obertes a diferents 

instal·lacions esportives de la comarca. 

 Cursa d’orientació femenina. 

 Sessions d’iniciació a diferents modalitats 

esportives. 

 Gimcanes de participació familiar. 

 Sessions d’expressió corporal i danses. 

 Activitats al medi aquàtic. 

 Altres activitats programables obertes a les 

diferents col·laboracions. 
 

Des del 16 de febrer fins al 2 de març, amb 

inscripcions a través del formulari on-line: 

 www.tarragones.cat 
O al següent enllaç 

https://goo.gl/forms/ogslvimv5DBXjVJn1 


