


PRESENTACIÓ
L’anàlisi de la distribució quotidiana del nostre temps, de 
quines són les activitats de dones i homes i quants minuts o 
hores hi dediquem, és un excel·lent indicador per detectar les  
desigualtats de gènere. Els temps de les dones: aquest és l’eix 
central al voltant del qual giren les activitats programades a 
Terrassa amb motiu del Dia Internacional de les Dones del 2015.

A través d’activitats ben diverses –conferències, cinefòrums, 
concursos, trobades i d’altres- volem qüestionar-nos de manera 
crítica com utilitzem les persones el nostre temps, aprofundir 
en les diferències entre l’ús que en fem homes i dones, analitzar 
qui fa què i quines activitats de l’esfera domèstica i de cura 
estan més o menys valorades. 

No són qüestions retòriques ni anecdòtiques. En la distribució 
de les tasques i dels temps no hi ha res de natural i de casual: 
és fruit d’una cultura, d’un model de repartiment de papers i de 
càrrega de treball que està marcat per la desigualtat.

Tot allò que fan les dones és poc valorat i poc reconegut. De 
fet, el treball a la llar, les tasques domèstiques i les tasques 
de cura de les persones, si es fan en l’àmbit privat, no reben 
la consideració de treball, sinó d’activitat -o fins i tot hi ha qui 
pensa que és una obligació- que “naturalment” han d’assumir 
les dones. 

Aquest repartiment de papers té també conseqüències 
negatives sobre les dones. La sobrecàrrega de treball fa que 
moltes d’elles (tant si també treballen al mercat laboral com 
si es dediquen exclusivament a la família) disposin de menys 
temps per participar en la vida social, cultural o política, per 
practicar un esport, per estudiar o, senzillament, per tenir 
temps propi i veritablement lliure.

Afortunadament, en les darreres dècades, hi ha hagut un canvi 
generacional i cada cop hi ha més homes, sobretot joves, 
que assumeixen més proporció de treball domèstic i de cura. 
Aquesta és una tendència que hem de reforçar, perquè la 
igualtat d’oportunitats no es demostra només amb les lleis i les 
declaracions d’intencions, sinó sobretot amb la implicació de 
les persones per transformar la vida  quotidiana. 

Amb aquesta voluntat, la de continuar avançant cap a uns rols 
de gènere equitatius, us proposo que participeu activament 
en aquest programa del 8 de març. Les persones i entitats que 
hi han treballat ens plantegen una excel·lent oportunitat per 
reflexionar sobre qüestions que afecten per igual a homes i 
dones i sobre les actituds i compromisos que ens permetran 
progressar i avançar cap a la plena igualtat d’homes i dones.

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa



Dimarts 3 de març, a les 18.00h 
CINEFÒRUM “Flor del desert”. 
La pel·lícula tracta sobre els drets fonamentals de les dones 
a través de la història de la model Waris Dirie, que va patir 
un matrimoni forçós i mutilació genital. Prèviament, es farà 
una presentació a càrrec de la professora Joana García Coll, 
historiadora terrassenca i màster en violència de gènere. 
Després s’obrirà un col·loqui amb les persones assistents. 
Lloc: Cinema Catalunya (c. Sant Pere, 9)
Organitza: Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional i 
Servei de Polítiques de Gènere.

Programa de les activitats del 
Servei de Polítiques de Gènere

Del 2 de març al 29 de maig
EXPOSICIONS ITINERANTS: “Compartir per gaudir. 
Repartim els treballs” i “Les dones i la crisi”.
Les exposicions es podran visitar durant els mesos de 
març, abril i maig a les diferents biblioteques de Terrassa.
Del 2 al 17 de març 
A la Biblioteca BD6 (Rambla Francesc Macià, 193)
Del 18 al 31 de març 
A la Biblioteca BD2 (c. Sant Cosme, 157)
De l’1 a l’11 d’abril 
A la Biblioteca Central (pg. de les Lletres, 1)
Del 13 al 25 d’abril 
A la Biblioteca BD3 (c. del Germà Joaquim, 66)
Del 27 d’abril al 15 de maig 
A la Biblioteca BD5 (c. Jocs Olímpics, 7)
Del 15 al 29 de maig 
A la Biblioteca BD4 (c. Infant Martí, 183)
Organitza: Servei de Polítiques de Gènere.
Col·labora: Servei de Biblioteques.

Dilluns 2 de març, a les 18.30h 
CINEFÒRUM “Historias para contar”. 
Projecció audiovisual realitzada pel Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa (Nicaragua), que aborda l’abús sexual i les seves 
conseqüències sobre la salut. Posteriorment, hi haurà un 
col·loqui amb algunes de les integrants d’aquest col·lectiu. 
Lloc: Masia Freixa - Parc de Sant Jordi (pl. Josep Freixa  
i Argemí, 11)
Organitza: Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional  
i Servei de Polítiques de Gènere.
Col·labora: Solidaritat tens Nom de Dona i Casal de la Dona.



Dimecres 11 de març, a les 18.00h

Acte central de la campanya
CONFERÈNCIA “Nous temps, noves fórmules: igualtat 
de gènere, món laboral i conciliació”, a càrrec de Sara 
Berbel Sánchez, Doctora en Psicologia Social, experta en 
polítiques de gènere i directora d’Empowerment Hub.
L’acte serà conduït per la periodista terrassenca Lourdes 
Sarrión.
LLIURAMENT DEL PREMI del Concurs de cartells del 8 de 
març.
Un cop finalitzat l’acte, es farà una visita a l’exposició “La 
dona al món industrial”.

Lloc: Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Terrassa 
(Rambla d’Ègara, 270)
Organitza: Servei de Polítiques de Gènere.
Col·labora: Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de 
Terrassa (mNACTEC) i Canal Terrassa.

Es podrà sol·licitar servei de canguratge fins al dia 9 de març 
posant-se en contacte amb el Servei de Polítiques de Gènere.

Dimecres 4 de març, a les 18.00h 
XERRADA “Les dones i el treball domèstic”.
A càrrec de Teresa Torns, Doctora en Sociologia i membre 
del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el 
Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Xerrada que posarà en valor el paper històric de les dones en 
el manteniment de les xarxes socials i familiars. Tot seguit, es 
farà un reconeixement a les dones per la tasca realitzada al 
llarg de tota la seva vida.
Lloc: Casal de Gent Gran Anna Murià (c. Sant Ildefons, 8)
Organitza: Servei de Promoció de la Gent Gran i Servei de 
Polítiques de Gènere.
Col·labora: Auditori Municipal de Terrassa.

Dissabte 7 de març, a les 10.00h
PRESENTACIÓ del llibre “Canvia de vida, posa’t a córrer”. 
El llibre és una guia per a les persones que comencen a córrer 
i també per a aquelles més experimentades que vulguin 
millorar el seu rendiment.
A càrrec d’Eva Ferrer Vidal-Barraquer, metgessa especialista 
en medicina esportiva i autora del llibre. 
Lloc: California Esports (c. Lepant, 209)
Organitza: Servei de Polítiques de Gènere.
Col·labora: Club Esportiu California Sports i Servei d’Esports.



Dijous 12 de març, a les 18.00h
TALLER “D’on surt aquesta nena?”. 
A través del conte, es treballen els estereotips de gènere. Adreçat 
a infants de 5 a 9 anys. Cal inscripció prèvia, presencialment, a la 
biblioteca del Districte 6.
Lloc: Biblioteca Districte 6 (Rambla Francesc Macià, 193)
Organitza: Biblioteca Districte 6
Col·labora: Servei de Polítiques de Gènere.

Divendres 13 de març, a les 18.00h
PRESENTACIÓ dels vídeos “Reconeix la Igualtat”.
Commemoració del Dia Internacional de les Dones amb la 
presentació de vídeos gravats per joves de la ciutat, que tenen 
per objectiu trencar amb els estereotips de gènere. L’acte 
acabarà amb l’actuació de la cantant Noelia Ortiz.
Lloc: Casa Baumann (av. Jacquard, 1)
Organitza: Punt Jove a l’Institut - Servei de Joventut i Lleure 
Infantil.
Col·labora: Servei de Polítiques de Gènere.

Dimarts 17 de març, de 18.00 a 20.00h
TALLER “Iniciació a la Viquipèdia: donem més presència a 
les dones terrassenques al ciberespai”.
Taller per aprendre a editar la Viquipèdia incorporant 
continguts de gènere i fent visibles les contribucions de les 
dones i l’experiència femenina a Terrassa.
A càrrec de Mariona Aragay, sòcia d’Amical Wikimedia.
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1)
Informació i inscripció: Cal inscripció prèvia a la Biblioteca 
Central de Terrassa, telèfon 93 789 45 89, o bct@terrassa.cat)
Organitza: Servei de Polítiques de Gènere i Servei de 
Biblioteques.
Col·labora: Amical de Viquipèdia. 

Divendres 20 de març, a les 18.00h 

JORNADA “Usos del Temps: cap a la igualtat. L’experiència 
del Banc del Temps de Terrassa”.
Conferència: “Usos del temps i desigualtats de gènere” a 
càrrec de Sara Moreno, Doctora en Sociologia i professora de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Presentació de l’experiència del “Banc del Temps” a Catalunya 
i a Terrassa. Es potenciarà l’intercanvi d’experiències entre les 
persones assistents.
Lloc: Masia Freixa - Parc de Sant Jordi (pl. Josep Freixa  
i Argemí, 11) 
Organitza: Programa Usos del Temps, Banc del Temps 
de Terrassa (Servei de Participació Ciutadana) i Servei de 
Polítiques de Gènere.



Dilluns 23 de març, a les 16.30h
CINEFÒRUM “LES DONES”. Projecció del film “Las maestras 
de la República”.
La Segona República és un dels episodis àlgids de la 
renovació pedagògica, tant a Catalunya com al conjunt de 
l’estat Espanyol. De la mà de tot un col·lectiu de mestres 
compromeses en la conquesta dels drets de les dones  
i que van confiar en l’educació com a eina transformadora, 
l’alumnat de l’època va poder gaudir d’una formació integral i 
innovadora, basada en els valors de la llibertat i emmirallada 
en models pedagògics punters. Col·loqui posterior a càrrec 
de Teresa Ciurana i Mercè Gómez, de l’Associació de Mestres 
Alexandre Galí. 
Preu: 2 euros. Lloc: Cinema Catalunya (c. Sant Pere, 9)  
Organitza: Servei de Polítiques de Gènere. 

Dimecres 25 de març
A les 18.30h
CONCENTRACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.
Lectura del Manifest a càrrec de la Comissió Dones  
i disCapacitats de la Taula de la Discapacitat.
Minut de silenci. Actuació musical, a càrrec de la Coral de Pares 
i Mares de l’IES Torre del Palau i de la Coral de la Creu Roja.
Lloc: Raval de Montserrat, 14 (davant l’Ajuntament de Terrassa)

A les 19.30h
ENTREGA DEL PREMI “TERRASSA PER LA IGUALTAT DE GÈNERE”.
Aquest premi reconeix públicament l’actuació d’aquelles 
entitats o persones a títol individual que s’han distingit per la 
seva tasca en l’àmbit de la igualtat de gènere. 
Lloc: Saló de Plens (Raval de Montserrat, 14)
Organitza: Servei de Polítiques de Gènere.

Dissabte 21 de març, d’11.00 a 14.00h i de 16.00 a 18.30h
12a Fira d’Entitats per a la Igualtat de Terrassa al Raval de 
Montserrat. 
Dedicada a la promoció de la coresponsabilitat en les tasques 
domèstiques i de cura. 
Estands: Les associacions i grups de dones de Terrassa, els partits 
polítics i els sindicats, i també algunes entitats generalistes, ens 
presentaran les activitats i projectes que duen a terme. 
Espai infantil: Proposta de jocs d’arreu del món, en format 
sobredimensionat (mikados, tangrams, tres en ratlla, parxís, 
dominó, jocs de memòria, de pesca, de punteria…) perquè nens 
i nenes a partir de 3 anys puguin participar activament. 
Bàscula de la coresponsabilitat: Qui fa què a casa? Participem 
homes i dones d’igual manera a fer les tasques de la llar? Fem 
el mateix tipus de tasques? Col·laboren per igual nens i nenes a 
casa? Vine a comprovar-ho! Et convidem a conèixer el teu grau 
de coresponsabilitat pesant les tasques de cura i domèstiques 
que fas en el teu dia a dia! 
Tancament de Fira a càrrec dels Minyons de Terrassa



Divendres 27 de febrer, de 19.00 a 20.30h
TALLER “Creixement personal”, a càrrec de Sílvia Gelices, 
filòloga, escriptora i periodista.
Lloc: Centre Cívic Avel·lí Estranger (pl. de la Cultura, 5)
Organitza: Grup de Dones del Districte 5 de Terrassa.

Cada dilluns i dijous del mes de març (del 2 fins al 26)
De 10.00 a 12.00h
Grup d’Ajuda Mútua, ball adaptat i relaxació guiada, a càrrec 
de Silvia Hatero, Núria Rovira i Dolors López (ball) i Maribel 
Medrano (relaxació).
Lloc: Casal Cívic Montserrat - Torre-Sana i Vilardell (c. 
Salamanca, 35)
Organitza: Prou Barreres i Comissió Dones i disCapacitats de 
la Taula de la Discapacitat.

Dimecres 4 de març, a les 17.00h
XERRADA “Dones d’avui, infants de demà”, a càrrec de Rosa 
Pereira, responsable del projecte ABARTA de microcrèdits 
per a dones al Níger.
Lloc: Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1)
Organitza: Solidaritat tens Nom de Dona.

Dijous 5 de març, a les 18.30h
XERRADA “Dones, temps i treballs”, a càrrec d’Alba García, 
secretària de la Comissió de Dones i Cohesió Social de CCOO 
i membre de Dones amb Iniciativa.
Lloc: Sala d’actes de CCOO de Terrassa (c. Unió, 23)
Organitza: Dones amb ICV de Terrassa.

Divendres 6 de març
A les 19.30h
XERRADA-COL·LOQUI “Dona treballadora en el sistema 
patriarcal-capitalista”, a càrrec de Begoña Casado, activista 
feminista i advocada.
Lloc: c. Galileu, 119
Organitza:  Casal de la Dona de Terrassa, conjuntament amb 
el col·lectiu Biterna i Arran Terrassa.

Programa d’activitats dels grups, 
les entitats i els serveis municipals



A les 20.30h
SOPAR SOLIDARI “8 de març, Dia de la dona treballadora”.
El sopar està lligat al projecte d’enfortiment del rol de les 
dones dins les organitzacions socials i sindicals a Guatemala 
per a contribuir a la defensa dels seus drets laborals. Venda de 
tiquets a partir del dia 14 de febrer al local de CCOO del Vallès 
Occidental (Rambla, 75 de Sabadell) o al telèfon 93 715 56 00 
de 9.00 a 13.00h i de 16.00 a 20.00h.
Preu: 19 €  Lloc: Espai polivalent del Parc del Nord (Ronda 
Navacerrada, 58 de Sabadell)
Organitza: CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central.

Dissabte 7 de març, a les 10.45h
MUNDIAL DE FUTBOL LA LLAR-SCALA.
Exhibició de futbol.
Lloc: Llar Terrassa (av. Abat Marcet, 78)  
Organitza: Escola de Futbol SCALA (EFSCALA).

Diumenge 8 de març, a les 12.00h
ACTIVITAT TEATRALITZADA “Blanca de Centelles”, dins el 
II Cicle de Cultura Medieval a Terrassa. 
Preu: 3 €  Lloc: Castell Cartoixa de Vallparadís (c. Salmerón, 17)
Informació i inscripció: de dilluns a divendres, de 9.00 a 
14.00h, al telèfon 93 739 70 72
Organitza: Museu de Terrassa.

Dijous 12 de març, a les 19.30h
XERRADA “El temps social i personal”, a càrrec de Fabian 
Mohedano, treballòleg i emprenedor social.
Lloc: c. Nou de Sant Pere, 55
Organitza: Grup Municipal de Convergència i Unió.

De dilluns 16 a dimarts 31 de març
EXPOSICIÓ “Burkina Faso: un país pobre entre els pobres”, 
un recorregut pels projectes d’ACAU en aquest país africà, on 
han desenvolupat iniciatives en l’àmbit de la salut i l’educació 
per a col·lectius de dones i infants.
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1)
Organitza: Associació Coordinadora d’Ajuda Unida.
Col·labora: Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional.

Dilluns 16 de març, a les 17.00h
CONFERÈNCIA “El temps de les dones: tenen les àvies 
l’obligació d’educar d’una manera determinada?”, a 
càrrec de Maria Jesús Comellas i Carbó, Dra. en Psicologia, 
professora emèrita de la UAB, coordinadora del grup GRODE, 
amb experiència en totes les etapes educatives i especialista 
en orientació familiar i escolar.
Lloc: Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1)
Organitza: Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet.



Dimarts 17 de març, a les 16.00h
VISITA GUIADA a l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, a 
càrrec de responsables de l’Arxiu,  que ens ajudaran a conèixer 
una mica més la història de les dones de la nostra ciutat.
Lloc: Arxiu Històric (c. Baldrich, 268) 
Informació i inscripció: Cal inscripció prèvia (dilluns i dimecres, 
de 17h a 19h, al telèfon 638268435)
Organitza: Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet.

Dimecres 18 de març
A les 8.00h 
EXCURSIÓ GUIADA a Cervera, visita al casc històric i visionat del 
documental dels darrers 1000 anys de la història de Catalunya.
Lloc i hora de sortida: a les 8.00h del matí, des de la pl. de 
Pablo Neruda (av. Glòries Catalanes)
Informació i inscripció: Cal inscripció prèvia (dilluns i dimecres, 
de 17.00 a 19.00h al Centre Cívic Alcalde Morera, o al telèfon 
638268435)
Organitza: Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet.

A les 19.00h
XERRADA “Apoderament i lideratge femení”, a càrrec de 
Sílvia Gelices, periodista, filòloga i escriptora terrassenca.
Presentació a càrrec d’Almudena Almagro, regidora de 
Polítiques de Gènere.
Lloc: Centre Cívic Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180)  
Organitza: Comissió d’Igualtat del PSC Terrassa.

Divendres 20 de març, a les 17.30h
ESPECTACLE MUSICAL “Música i cant coral”, a càrrec de 
Glòria Laforet i Martí, que ens oferirà vàries peces al violí, i 
concert a càrrec de la Coral del Grup de Dones amb Iniciativa  
de Can Palet i del Grup >LÍRICS<.
Lloc: Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1)
Organitza: Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet.

Dissabte 21 de març
A les 17.00h
EXPOSICIÓ DE MANUALITATS. Pintura, boixets, punt i 
patchwork, a càrrec de les alumnes dels tallers.
Lloc: Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1)
Organitza: Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet.
L’exposició també es podrà visitar el diumenge 22, d’11.00 
a 14.00h.

A les 17.30h
BALL. Tarda de Festa Major amb l’orquestra “SANT CARLES 
CLUB”, que oferirà una selecció de ballables dels anys 60, 70 i 80.
Lloc: Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1)
Organitza: Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet.



A les 18.00h
PRIMAVERA POÈTICA.
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres , 1) 
Organitza: Grup de Dones del Centre.

A les 18.00h
FESTIVITAT DEL NAW-RUZ (any nou Bahá’í).
Lloc: Centre Cívic M. Aurèlia Capmany (av. Àngel Sallent, 55)
Organitza: Associació de Dones Bahá’ís.

Diumenge 22 de març 
D’ 11.00 a 14.00h
TROBADA DE PUNTAIRES. Taller de puntes, a càrrec dels 
grups de Puntaires de Terrassa i voltants.
Lloc: pl. de Can Palet i carrer Colom.
Organitza: Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet.

A les 18.00h
XERRADA “El dia a dia de la dona d’avui”,  a càrrec d’ Àngels 
Conte, psicòloga.
Lloc: c. Blasco de Garay, 34 baixos.
Organitza: Associació de Vídues de Terrassa.

Dimarts 24 de març
A les 19.00h
CONFERÈNCIA “Temps de prevenir: Què és l’endometriosi?”, 
a càrrec de Francisco Carmona, cap de Ginecologia de 
l’Hospital Clínic de Barcelona, especialista en endometriosi. 
Lloc: Sala Maria Planas  (c. Gaudí s/n)
Informació i inscripció: Entrada gratuïta. Confirmar assistència 
al tel. del GMPPC  937397023
Organitza: Grup municipal PPC de Terrassa, PPC de Terrassa i 
l’Associació “Temps de Dones”.

A les 19.00h
AUDIOVISUAL - CONFERÈNCIA “Burkina Faso: un país 
pobre entre els pobres”, testimonis de la transformació 
aconseguida gràcies als projectes d’ACAU a Burkina Faso.
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1)
Organitza: Associació Coordinadora d’Ajuda Unida.
Col·labora: Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional.

Dijous 26 de març
A les 18.00h
CONFERÈNCIA “Usos del temps i salut”, a càrrec de Josep 
Sales i Ortega, traumatòleg.
Lloc: Centre Cívic Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180)  
Organitza: Col·lectiu de Dones de Ca n´Anglada.

A les 19.00h
CONFERÈNCIA “Usos del temps i família”, a càrrec de Rosa 
Rabbani, Dra. en Psicologia Familiar.
Lloc: Centre Bahá’í (c. Hoquei, 161)  
Organitza: Associació de Dones Bahá’ís.



Divendres 10 d’abril, a les 19.00h
CONFERÈNCIA-DEBAT “Famílies diverses, rols igualitaris?. 
Les famílies homoparentals segueixen els mateixos costums 
que la societat patriarcal?”, a càrrec de membres de 
l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais (FLG).
Espai de debat obert a totes les persones, amb independència 
de la seva orientació sexual.
Hi haurà servei de canguratge. Cal contactar al telèfon: 
617168127 
Lloc: Casal Cívic Ca n’Aurell  (pl. del Tint, 4)
Organitza: Dona més Dona.



Comissió 8 de març
ACORD (Associació Counselling, Orientació Recurs per a Dones 
Lesbianes) / Activa Dona / ADST- Amical Dones Senegaleses / 
Associació Cultural de Dones de Can Boada / Associació de Dones 
Bahá’ís / Associació de Dones Montserrat Roig / Associació per al 
Diàleg Intercultural Dones Al Huda / Associació de Puntaires de 
Terrassa / Associació de Vídues de Terrassa / Casal de la Dona / CIU / 
Col·lectiu de Dones de Ca n’Anglada / Col·lectiu pels Drets de les 
Dones Vídues de Catalunya / Comissió Dones i disCapacitats de 
la Taula de Discapacitat / Dona més Dona / GAM Vallès / Grup de 
Dones amb Empenta de Vilardell / Grup de Dones amb Iniciativa 
de Can Palet / Grup de Dones d’Ègara / Grup de Dones del Centre / 
Grup de Dones del Districte 5 / ICV-EUiA / PSC / PPC / Secretaria de la 
Dona de CCOO / Secretaria de la Dona UGT / Solidaritat tens Nom de 
Dona / Unión Latinoamericana de Terrassa.

Col·labora:

Polítiques de Gènere
www.terrassa.cat/dona

Per a més informació:

Servei de Polítiques de Gènere
Nou de Sant Pere, 36

08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 00 / 93 739 74 08

Fax 93 783 65 05
polgenere@terrassa.cat
www.terrassa.cat/dona

Regidoria de Polítiques de Gènere
@ajtrsgenere


