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Avui,..........................................................

MANIFESTACIONS DEL 8M
En algunes situacions, les dones encara pateixen discriminació pel fet de serho. Per exemple, acostumen a rebre sous
més baixos i són menys escollides per a feines importants, encara que tinguin els ma-  Manifestació del 8M al centre de Barcelona
teixos estudis i experiència que els homes
discriminació: fet
candidats.
de considerar i
A més, són gairebé sempre les dones les qui fan les feines de tractar algú com si
casa i cuiden els fills o els avis. Gairebé totes han viscut si- fos pitjor.
tuacions desagradables amb homes que els han dit coses pel sou: diners que rep
treballador a
carrer o que les han amenaçat, insultat o, fins i tot, agredit. un
canvi d’una feina.
Per tot això, el Dia de la Dona, que se celebra el 8 de març, s’han candidat: persona
fet manifestacions a pobles i ciutats per demanar la igualtat que pot ser escollientre dones i homes. Les manifestants han exigit canvis a da per a una cosa.
les lleis i en la manera de pensar perquè les dones tinguin les agredir: fer mal.
mateixes oportunitats i llibertats que els homes.
En quines situacions les dones no són tractades igual que els
homes? │ Què han demanat les manifestants del Dia la Dona?
Com haurien d’actuar els homes per aconseguir la igualtat entre homes i dones?

UN MUSEU DE LLAMINADURES
Al centre comercial Les Arenes (Barcelona), hi
obriran un museu temporal ple de llaminadures i dolços. Es diu The Sweet Art Museum, en
anglès, que vol dir El Museu de l’Art Dolç. Serà a Barcelona entre el 26 de març i el 3 de maig, i ve d’altres
ciutats on ja ha triomfat, com Lisboa, a Portugal, i
dues ciutats del Brasil, Sao Paulo i Rio de Janeiro.
Hi haurà 12 sales, on el visitant podrà jugar amb banyeres
plenes de globus de colors, ulleres de realitat virtual, màquines
de cotó de sucre, sales amb ossets de goma gegants i escultures

temporal: que
només dura un
temps.
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VOCABULARI

triomfar: tenir
èxit.
visitant: persona que visita un
espectacle o lloc.
realitat virtual:
conjunt d’imatges,
sons i moviments
que sembla real i
que està creat per
ordinador.

en forma de dònuts, entre d’altres. També es podrà saltar en
una piscina gegant plena de núvols, pujar a un carrusel de
piruletes i entrar en una sala on el gelat sembla viu.
La creadora del museu, Carla Santos, vol que l’espectador gaudeixi d’una estona màgica en un món on tot és divertit i dolç,
i que els grans puguin tornar a sentir-se com si fossin nens.
Què hi ha en aquest museu? │ Què vol aconseguir Carla Santos
amb aquest museu? │ Creus que és una bona idea? Raona-ho.
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