


Del 18 de febrer al 20 d’octubre
Dones a la història de Tarragona
El Museu d’Història de Tarragona (MHT) organitza el cicle documental “Dones a la història 
de Tarragona”. Són deu capítols que s’aniran publicant per mesos (des del febrer), amb una 
protagonista diferent en cada una de les peces (https://www.tarragona.cat/patrimoni/
museu-historia).
Activitat organitzada per la Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona.

Del 24 de febrer al 5 de març
“Feminismes”
Microcicle en línia. Es podrà visionar durant tot l’any a les xarxes socials i a la web del 
Departament de Cooperació (https://www.tarragona.cat/cooperacio).
Publicació d’articles sobre la defensa dels drets de les dones des de diverses mirades:
- “Enfocament de gènere i basat en els drets humans: implicacions i reptes”,  

June Orenga
- “El ecofeminismo es la respuesta”, Alicia Puleo
- “Feminismo comunitario”, Yolanda Oquelí
- “Atravesadas. Feminismo e interseccionalidad”, Marjorie Machado
Activitat organitzada pel Departament de Cooperació.

1 de març
A les 13 h, inauguració de l’exposició “Dones tarragonines”, de la col·lecció “Punts 
de Llibre”
- De l’1 al 15 de març, al Centre Cívic de Torreforta
- Del 16 de març al 6 d’abril, al Centre Cívic de Sant Salvador
Ho organitzen la Conselleria de Feminismes i LGTBIQ+ de l’Ajuntament de Tarragona i la Xarxa de Centres Cívics de 
l’Ajuntament de Tarragona.

Del 5 de març al 6 d’abril
Xerrada “Heroïnes anònimes 2.0: heroïnes del nostre temps”
- El 5 de març, a les 20 h, inauguració, amb invitació prèvia, a l’Espai Jove Kesse i en directe 

a tarragonajove.org/streaming. Moderada per Laura Recasens, impulsora del projecte, 
amb la participació de cinc ponents.

Exposició col·lectiva: “Heroïnes anònimes 2.0: de la pantalla al mur”
A l’Espai Jove Kesse, de dimarts a dissabte, de 16.30 a 20.30 h.
- Del 5 al 13 de març: exposició fotogràfica “Heroïnes anònimes 2.0”
- Del 16 al 20 de març: exposició de quadres per Fina Veciana i Queralt Osorio
- Del 23 de març a l’1 d’abril: exposició de quadres per Marta Fàbregas i Marta Roigé
Ho organitzen la Conselleria de Feminismes i LGTBIQ+ i el Servei Municipal de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona. 



6 de març
D’11 a 15 h: acció de sensibilització sobre temàtiques feministes
Dinàmica d’entrevistes amb suport d’una càmera.
Lloc: plaça Corsini 
Acte organitzat per Creu Roja Joventut i el Mercat Central de Tarragona.

8 de març
Retransmissió per Facebook i Instagram: AVV Amics Parc Riu Clar.
L’horari es publicarà uns dies abans a les xarxes esmentades.
- Manifest virtual (dones de totes les edats)
- Concurs de dibuix: “Dones històriques” (per a infants)
Activitats organitzades per l’AVV Amics Parc Riu Clar.

De 10.30 a 11.30 h: dones que parlaran sobre temes feministes
Amb la participació d’una cantautora i de dones de diferents àmbits que faran parlaments.
Lloc: plaça Corsini  
Acte organitzat per Marea Pensionista de Tarragona.

De 10 a 12 h: pintada graffiti lila 
Lloc: al local de CCOO (c/ d’August, 48).  
Acte organitzat per CCOO.

11.30 h: lectura del manifest 
Lloc: davant del local de CCOO. 
Acte organitzat per CCOO.

12 h: lectura del manifest  
Lloc: plaça de la Dona Treballadora  
Acte organitzat conjuntament per UGT i CCOO.

13 h: lectura del manifest institucional  
Tornem a alçar la veu un any més per commemorar la data, reivindicar els drets i seguir 
avançant per l’erradicació de la discriminació masclista i la societat patriarcal”.
Acte a l’Ajuntament de Tarragona. 

14 h: mural Dones i empoderament  
Inauguració del mural al passeig de les Palmeres de Tarragona. Comptarà amb la presència 
de les il·lustradores Gabriela Basin i Marina Barberà.
Ho organitza la Conselleria de Feminismes i LGTBIQ+, amb la col·laboració del Consell Municipal de les Dones de 
Tarragona.

19 h: concentració a la plaça de la Font  
Convocada per la Plataforma 8M del Camp de Tarragona. 



9 de març
18 h: xerrada “Saber d’on venim per saber cap a on anem”
Història i evolució del feminisme. Inscripcions a la web de la Xarxa 
de Centres Cívics de Tarragona.
A càrrec del Punt Lila i Arc Iris de l’Ajuntament de Tarragona.  
Activitat organitzada per la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona i la Conselleria de 
Feminismes i LGTBIQ+ de l’Ajuntament de Tarragona.

Del 10 de març al 2 de juny
Club de lectura #LlegimAutoresTgn
Cicle de lectura de tres novel·les escrites per tres autores d’arreu del món. A càrrec d’Avril 
Lombardi.
Activitat organitzada per la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona (per a més informació, consulteu-ne la web).

12 de març
18 h: xerrada “Violències masclistes: com detectar-les i afrontar-les” 
A càrrec de l’Associació Catorze Eixos.
Activitat organitzada per la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona. Inscripcions a la web de la Xarxa.

13 de març
13 h: vermut feminista al Casal Popular Sageta de Foc (c/ la Nau, 11)
Ho organitza Cau de Llunes (Assemblea Feminista Revolucionària de Tarragona).

15 de març
17 h: xerrada “Els feminismes (evolució i vessants)”
A càrrec de l’Associació Catorze Eixos.
Activitat organitzada per la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona. Inscripcions a la web de la Xarxa.

17 de març
11.30 h: lliurament dels premis literaris dels concursos de 
Relats de Dones i de Còmics per la Igualtat (21a i 4a edició, 
respectivament)
En format virtual (se n’informarà en el moment oportú)
Ho organitza la Conselleria de Feminismes i LGTBIQ+ de l’Ajuntament de Tarragona, amb la 
col·laboració del Consell Municipal de les Dones.



Del 22 al 26 de març
19 h: en línia i activitat gratuïta, a partir de 12 anys, projecció de documentals i 
seminaris web a www.tarragonajove/streaming
El cicle de cinema “Gènere i joves, en primer pla” programa deu curtmetratges de gènere 
documental realitzats per estudiants del grau de Comunicació Audiovisual de la URV, on 
s’exploren qüestions al voltant de la construcció del gènere a la ciutat de Tarragona i 
rodalies. 

Programa de les jornades i més informació a www.tarragonajove,org/genere-i-joves.

Ho coorganitzen la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona i el Departament d’Estudis de Comunicació 
de la Universitat Rovira Virgili.

26 de març
“Dones Tarragonines”, els punts de llibre a la pantalla
Píndoles audiovisuals de les quatre dones homenatjades als punts de llibre (tres del 2020 
i una del 2021),  fins al lliurament presencial dels punts (a causa de les restriccions per la 
covid-19). Es publicarà al web de l’Ajuntament. 

Ho organitza la Conselleria de Feminismes i LGTBIQ+ de l’Ajuntament de Tarragona, amb la col·laboració del Consell 
Municipal de les Dones.

Del 7 d’abril al 17 de juny
A la Xarxa de Centres Cívics
Es trasllada l’exposició fotogràfica “Heroïnes anònimes”:
- Del 7 al 23 d’abril: Centre Cívic de Torreforta
- Del 28 d’abril al 13 de maig: Centre Cívic de Bonavista
- Del 17 al 28 de maig: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau
- De l’1 al 17 de juny: Centre Cívic de Sant Salvador
Ho organitza la Conselleria de Feminismes i LGTBIQ+, el Departament de Joventut i la Xarxa de Centres Cívics de 
Tarragona.

“Dones Tarragonines”. Punts de Llibre
Acte de lliurament a les dones homenatjades. 
Acte presencial a determinar segons la flexibilització de les 
mesures restrictives per la covid-19. 

Ho organitza la Conselleria de Feminismes i LGTBIQ+ de l’Ajuntament de 
Tarragona, amb la col·laboració del Consell Municipal de les Dones.


