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El Pont de 
Suert estrena 
l’obra de 
teatre ‘Óscar’
L’Associació El Hilo Teatre del 
Pont de Suert estrenarà el 
proper diumenge 12 de març 
l’obra teatral Óscar. Dirigida 
per Anja Van Riet, l’obra teatral 
no pretén ser una paròdia de la 
gala de los Óscars actuals, sino 
que mostra, en clau d’humor, 
la lluita i l’esforç per assolir un 
somni i com la força de la uni-
tat s’acaba imposant davant la 
competència. 

L’obra de teatre s’estrena a 
les 19.00 hores al cinema GER 
del Pont de Suert i forma part 
dels actes programats per com-
memorar el Dia Internacional 
de la Dona. 

Només el 3% dels 

homes redueix la 

jornada per tenir 

cura dels ills 
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currículums 

anònims per evitar 

la discriminació 

Agramunt celebra 

la cinquena        

Cursa de la Dona

Només el 3% dels homes es re-
dueix la jornada per tenir cura 
SWﾉゲ gﾉﾉゲ S;┗;ﾐデ ┌ﾐ ヲヶХ SW ﾉWゲ 
dones, segons l’informe La con-
Iｷﾉｷ;Iｷﾙが WﾐI;ヴ; ┌ﾐ; ケ┑Wゲピﾙ SW 
gènere, presentat ahir per UGT 
de Catalunya. 1 de cada 4 do-
nes ha fet ús de la reducció de 
la jornada i en la majoria dels 
casos és superior a un mes, 
mentre que la majoria de les 
reduccions agafades pels ho-
mes solen ser inferiors al mes.

Eﾉゲ W┝ヮWヴデゲ ヮヴﾗヮﾗゲWﾐ ┌ピﾉｷデ┣;ヴ Wﾉ 
currículum anònim, que priorit-
┣; ﾉWゲ IﾗﾏヮWデXﾐIｷWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗ-
ﾐ;ﾉゲ ゲﾗHヴW ﾉ; ｷSWﾐピデ;デ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ 
per evitar la discriminació per 
sexe, tot i que reconeixen que 
aquesta mesura no garanteix 
que els greuges desapareguin.

L’Ajuntament d’Agramunt ha 
ﾗヴｪ;ﾐｷデ┣;デ ﾉ; Iｷﾐケ┌Wﾐ; WSｷIｷﾙ 
SW ﾉ; C┌ヴゲ; SW ﾉ; Dﾗﾐ; ケ┌W ピﾐ-
drà lloc aquest diumenge 12 de 
març. Una prova que s’organit-
┣; ヮWヴ IﾗﾏﾏWﾏﾗヴ;ヴ Wﾉ Dｷ; Iﾐ-
ternacional de la Dona. La cita 
デY Iﾗﾏ ; ﾗHﾃWIピ┌ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ ヮヴﾗ-
ﾏﾗ┌ヴW ﾉ; ヮヴ<IピI; Wゲヮﾗヴピ┗;く 

Milers de persones es van mani-
festar ahir pel centre de Barce-
lona per reclamar la igualtat de 
la dona sota el lema La revolució 
ｷﾏヮ;ヴ;HﾉW SW ﾉWゲ SﾗﾐWゲ, que va 
encapçalar la marxa, que es va ini-
ciar a la plaça de la Universitat. La 
ﾏ;ﾐｷaWゲデ;Iｷﾙが Wﾐ ﾉ; ケ┌;ﾉ ┗;ﾐ ヮ;ヴピ-
cipar majoritàriament dones, mol-
tes d’elles amb peces o banderes 

SW Iﾗﾉﾗヴ ┗ｷﾗﾉWデ;が Wゲデ;┗; ﾗヴｪ;ﾐｷデ┣;-
da per la Comissió 8 de Març, amb 
el suport d’associacions de dones, 
ゲｷﾐSｷI;デゲ ｷ ヮ;ヴピデゲ ヮﾗﾉｹピIゲく L; ヮﾗヴ-
taveu de la Comissió 8 de Març, 
Paula Castellví, va destacar que “la 
dimensió de lluita és imparable” i 
va denunciar que “els drets de les 
dones sembla que vagin en retro-
cés i han d’avançar”.

Milers de persones es 
manifesten a Barcelona   
per la igualtat de les dones 

FOTO: J. Molina (ACN) / Imatge de la capçalera de la manifestació 

Tàrrega organitza un concurs de vídeos 
‘lip dub’ a favor de la igualtat de gènere
Eﾐピデ;デゲ ｷ IWﾐデヴWゲ WS┌I;ピ┌ゲ SW T<ヴヴWｪ; ヴWｷ┗ｷﾐSｷケ┌Wﾐ ﾉ; ｷｪ┌;ﾉデ;デ WﾐデヴW ｴﾗ-
mes i dones mitjançant enregistraments de vídeo difosos a les xarxes. 
L; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; ヴWゲヮﾗﾐ ; ﾉ; Iﾗﾐ┗ﾗI;デﾘヴｷ; SW ﾉげAﾃ┌ﾐデ;ﾏWﾐデ ヮWヴ ヮ;ヴピIｷヮ;ヴ ; ﾉ; 
tercera edició del concurs de ﾉｷヮ S┌H, vídeos musicals en què un grup de 
ヮWヴゲﾗﾐWゲ ゲｷﾐIヴﾗﾐｷデ┣Wﾐ ｪWゲデﾗゲ ｷ ﾏﾗ┗ｷﾏWﾐデゲ ;ﾏH ┌ﾐ; I;ﾐNﾙく 

FOTO: Tony Alcántara / E┝ヮﾗゲｷIｷﾙ HｷHﾉｷﾗｪヴ<gI; ゲﾗHヴW ﾉWゲ SﾗﾐWゲ ; LﾉWｷS;

FOTO: S. García / Les JERC alcen la veu de la dona a la Plaça Sant Joan 

FOTO: UGT / La UGT va centralitzar el seu acte a la capital aranesa

FOTO: Aj. Bellpuig / Bellpuig també va acollir un acte pel Dia de la Dona

El Parlament va constatar ahir en 
┌ﾐ; SWIﾉ;ヴ;Iｷﾙ ｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉ ケ┌W ﾉ; 
igualtat “real” entre homes i do-
nes encara “està lluny”, i va exalçar 
la llei que va aprovar la cambra 

catalana en aquesta matèria com 
una “eina valuosa”, que cal “aca-
bar de desplegar”. Els diputats de 
la cambra es van concentrar ahir a 
les portes de la cambra. 

El Parlament constata que  
la igualtat “real” està “lluny”

FOTO: N. Julià (ACN) / El Govern i els diputats, davant el Parlament català


