
                                                                                       

ACTES DIA INTERNACIONAL DE LES DONES A SANTA CRISTINA D’ARO  

(8 de març 2022) 

 
El 8 de març es commemora el Dia Internacional de les Dones, i des de l’Ajuntament de Santa 
Cristina conjuntament amb el teixit associatiu del municipi i en concret l’Associació de Dones 
per la Igualtat Ermessenda de Santa Cristina d’Aro, van unir esforços i van organitzar diferents 
activitats durant tot el mes de març.  
 
Aquest dia representa una oportunitat per reflexionar i 
reivindicar el drets de les dones en totes les esferes de 
la vida pública i privada. La celebració no es basa en un 
únic fet,  però té el seu origen en les reivindicacions 
protagonitzades per les dones obreres, des de mitjans 
del S.XIX, davant de les precàries condicions laborals a 
què estaven sotmeses a l’època industrial.  
 
Actualment aquesta data contribueix a sensibilitzar la 
població entorn les desigualtats de gènere encara 
existents, reivindicar canvis més efectius i reconèixer 
les aportacions de les dones d’arreu del món en els 
diferents àmbits socials, culturals i econòmics. 
 

La primera activitat va ser la 5a Caminada per la Igualtat que 
es va fer el dissabte 5 de març i que estava organitzada pels 
serveis d’igualtat dels municipis de Santa Cristina d’Aro, Castell-
Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols. Enguany l’elevada 
participació va posar de manifest que es tracta d’una activitat 
ja consolidada i que té molt bona acollida. En concret hi van 
participar 386 persones, de les quals 290 dones, 92 homes i 4 
persones no binàries. 
 
Una caminada de 7 quilòmetres que va transcórrer seguint 
l’antiga línia ferroviària del Carrilet, actualment convertida en 
Via Verda, que va des de Santa Cristina d’Aro fins a Sant Feliu 
de Guíxols, passant per Castell d’Aro, on s’oferia un esmorzar 
saludable als i les participants.  
  
La sortida es va fer a les 9:30 h des de la plaça Catalunya de 

Santa Cristina d’Aro, davant de l’Ajuntament, prèvia entrega dels obsequis a les 300 primeres 
persones participants. Enguany el regal van ser unes bosses de roba amb el lema “Caminem per 
la igualtat”. També es tornava a oferir el servei de bus per tornar al punt de sortida. 
 
Abans de començar a caminar, les tres regidores d’Igualtat dels municipis implicats, Imma Martí 
i Fontané (Santa Cristina d’Aro), Laura Serrano i Gálvez (Sant Feliu de Guíxols) i Pilar Ferrero 
Fresno (Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró), van agrair a les gairebé 400 persones la seva 
participació i implicació envers la igualtat, i van fer la lectura del manifest institucional amb 
motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones.  
 
 



                                                                                       

D’altra banda, a més dels serveis que treballen per la Igualtat de gènere, la caminada va comptar 
també amb la col·laboració, entre d’altres, de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat, el 
Pacto de Estado, l’Associació de Dones per la Igualtat Ermessenda de Santa Cristina d’Aro, Creu 
Roja, Càritas, supermercat Esclat i Punt Jove de Sant Feliu de Guíxols. 
 
Seguidament, el mateix dimarts dia 8 de març, a les 11 hores, davant l’Oficina de Turisme la 
regidora d’Igualtat, Imma Martí i Fontanet, va fer la lectura institucional del manifest i seguiment 
es va realitzar l’entrega de premis de la 7a edició del Concurs de Microrelats de Dones. En 
aquesta edició que girava al voltant de les vivències de les dones relacionades amb la diversitat 
familiar, s’hi han presentat un total de 19 obres, 7 de les quals escrites per homes i les 12 restants 
per dones. D’aquestes 19 obres, 3 han estat escrites per persones del municipi, 16 han arribat 
de tota Catalunya. 
  
Enguany les obres guanyadores han estat: 
  

 1er Premi: Núria Oliva i Barceló amb l’obra: Un 
Carret de fil, trenta, quaranta i mil  
OBSEQUIS: 1 Tablet (valorada en 400 €) + 1 lot de 
productes d’alimentació (valorat en 100 €) + xec 
de 75 € per la compra de llibres + 1 Conte-joc 
“Famílium” (sobre diversitat familiar). 

 
 2n Premi: Robert Carrió Caldelas amb l’obra: 

Perdoneu-me 
OBSEQUIS: 1 lot de productes d’alimentació 
(valorat en 100 €) + xec de 75 € per la compra de 
llibres + 1 Conte-joc “Famílium” (sobre diversitat 
familiar). 

 
 3er Premi: Igone Bartumeu Juvanteny amb l’obra: Estima’m així, mare 

OBSEQUIS: 1 panera de fruita i verdura de Km 0 (valorada en 75 €) + xec de 75 € per la 
compra de llibres + 1 Conte-joc “Famílium” (sobre diversitat familiar). 

 
Uns relats que tracten sobre la diversitat familiar i que ens permeten endinsar-nos i posar-nos a 
la pell dels diferents membres de cadascuna de les famílies relatades, ajudant-nos així a 
entendre i comprendre millor com es pot sentir cadascú i quines dificultats es poden trobar al 
voltant d’aquesta realitat. A la vegada, ens regalen vivències molt emotives en alguns casos o 
punyents i crítiques en altres. Uns relats breus però molt creatius i originals.  
 
Seguidament l’Associació de Dones per la Igualtat Ermessenda, que ja havia fet una caminada 
feminista de 9 a 11 del matí, va fer un homenatge a l’Ermessenda de l’any i unes lectures en clau 
feminista d’un dels llibres de l’escriptora Bel Olid.  
 
Des de la Zona Jove del municipi va realitzar un mural reivindicatiu a través d’un procés creatiu 
que es desenvolupà en 4 sessions i que estava conduit per l’artista Rice.  
 
I la darrera activitat, també organitzada per l’entitat de dones del municipi, va ser una xerrada 
sobre la dona i l’economia del segle XXI que va anar a càrrec de la sociòloga Cristina Sánchez i 
Miret. 
 


