Actes de
commemoració
amb motiu del
dia internacional
de les dones!
Dimecres 3 de març
Exposició fotogràfica:
“Àfrica en femení”
(del 3 al 30 de març)		
Lloc: Biblioteca			

Organitza: Cooperació

Taller: “Prepara’t pel 8M”

Taller de creació de domassos, samarretes i xapes, amb
frases feministes i reivindicatives
Hora: De 16:30 a 18:30h
Lloc: Centre Cívic Masia Can Feliu
Organitza: Joventut

Divendres 5 de març
Col·locació del mur de les dones
Lloc: Ronda Arraona

Cinema: “Els treballs, les dones i
les generacions”
Dos curtmetratges: “For your sake (Pel teu bé)” Ronja
Hemm, Alemanya, 2019, 37’ / “Elena Universo” Marga
Almirall, Espanya, 2018, 18’
Hora: De 19h a 20h
Lloc: Sala Josep Brossa (La Patronal)
Organitza: Drets Civils i Gènere
Entrades a http://entrades.santquirzevalles.cat

ºDissabte 6 de març
Fem PoP. El festival que no vol
existir

Amb les actuacions de Tronco, Augusta i Grauwi & Marta
Cascales. Més info a www.santquirzevalles.cat/agenda
Hora: 12h		
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Cultura
Preu entrada: 2€. L’import anirà destinat a l´Associació
SEDOAC que lluita per la plena igualtat dels drets
laborals, socials i civils de les treballadores de la llar,
dignificar el sector i millorar les seves condicions laborals
Entrades a http://entrades.santquirzevalles.cat

Jornades feministes plantem la
llavor sobre sexualitat i gènere

Exposició Sílvia Blanco “Com Jo”; Taula-debat; Actuació
cantautora
Hora: A partir de les 16h
Lloc: Masia de Can Feliu
Organitza: Joventut

Dimarts 9 de març
Lectura del Manifest

Hora: 12h			
Lloc: Plaça de la Vila
Organitza: Alcaldia /Drets Civils i Gènere

Tarda de jocs: party feminista
Mitjançant la mímica, les preguntes i els dibuixos
descobrirem aquells fets i dones remarcables de la
història del feminisme
Hora: De 17 a 18h
Lloc: Centre Cívic Masia Can Feliu
Organitza: Joventut

Dimecres 10 de març
Xerrada: Les deesses que hi
ha en mi, autoconeixement i
autolideratge.
Hora: de 16 a 18h		
Lloc: Format on line
Organitza: Promoció Econòmica

Xerrada interactiva per a la presa de consciència a través
de les deesses gregues dels nostres comportaments
dins en nostre entorn laboral, per potenciar tot allò que
ens ajuda i transformar aquells aspectes que no ens
beneficien. D’aquesta manera, millorarem la relació
amb nosaltres mateixes, amb els que ens envolten i els
nostres reptes del dia a dia.
Objectius xerrada
•

Descobrir les deesses gregues i els arquetips que se’n
desprenen.

•

Observar i prendre consciència de quins arquetips
femenins formen part de la nostra vida.

•

Oferir eines per “autoliderar-nos”.

Més informació a www.santquirzevalles.cat/agenda

Dijous 11 de març
Acte de lliurament del Premi Dona
(reservat a dones de col·lectius locals, amb invitació
prèvia)

Hora: de 18.30 a 19h
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal
Es podrà seguir a: www.santquirzevalles.cat/directe

Teatre:“No solo Duelen los Golpes”
a càrrec de Pamela Palenciano (reservat a dones de
col·lectius locals, amb invitació prèvia)
Hora: de 19 a 20:30h
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal
Es podrà seguir a: www.santquirzevalles.cat/directe
Organitza: Drets Civils i Gènere

Divendres 12 de març
Punt lila itinerant

Jocs dinàmics, informació i divulgació sobre violències
masclistes i LGTBIQ+
Hora: de 17 a 20h
Lloc: Zona Masia Can Feliu, parc de la Betzuca i zona
esportiva Living
Organitza: Joventut

Teatre: “No solo Duelen los Golpes”
a càrrec de Pamela Palenciano (oberta al públic en
general)
Hora: de 19 a 20:30h
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal
Organitza: Drets Civils i Gènere
Les entrades seran gratuïtes i s’hauran d’adquirir
prèviament a :
Entrades a http://entrades.santquirzevalles.cat.

Dissabte 13 de març
Punt lila itinerant

Jocs dinàmics, informació i divulgació sobre violències
masclistes i LGTBIQ+
Hora: de 17 a 20h
Lloc: zona Masia Can Feliu, parc de la Betzuca i zona
esportiva Living
Organitza: Joventut

Teatre: “Carola” de Q-ars Teatre

Adaptació de la novel·la “Feliçment, jo sóc una dona” de
Maria Aurèlia Capmany
Hora: De 18:00 a 19:00h
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal
Organitza: Cultura
Preu entrada: 2€.
Entrades a http://entrades.santquirzevalles.cat.
Amb el suport del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports de la Diputació de Barcelona.

Divendres 19 de març:
Espectacle musical “Akelarre” de la
companyia The Feliuettes
Hora: De 19h a 20.15h
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal i també en
streaming
Organitza: Drets Civils i Gènere
Les entrades seran gratuïtes i s’hauran d’adquirir
prèviament a :
Entrades a http://entrades.santquirzevalles.cat.

Cinema cultures online:
War Witch (Rebelde)
Lloc: En línia
Disponible a: https://biblioteca.ebiblio.cat/
Organitza: Cooperació

Inauguració Exposició:
“Joves Creadores”

(3ª edició) (estarà exposada fins el 2 d’abril)
Dones joves de Sant Quirze exposen les seves obres amb
temàtica lliure i diversos estils: olis, il·lustració digital,
aquarel·la, fotografia, etc.
Hora: 18:00h
Lloc: Vestíbul del Centre Cívic Can Feliu
Organitza: Joventut

Dissabte 20 de març
Hora del conte: “Clementina i
altres contes feministes”

a càrrec de Sherezade (adreçat a famílies amb infants a
partir de 4 anys)
Hora: 12:00h
Lloc: Sala Josep Bossa de la Patronal
Organitza: Cultura
Reserva de localitats a:
http://entrades.santquirzevalles.cat

Dijous 25 de març
Club de lectura monogràfic sobre el
llibre “Mujer de Frontera” d’Helena
Maleno.

Primera sessió de presentació. La segona sessió de debat
es proposa pel 8 d’abril.
Hora: 19h
Lloc: En línia
Organitza: Drets Civils i Gènere
Més informació a www.santquirzevalles.cat/agenda

Divendres 26 de març
Actuació: Spring Sisters (actuació
musical en format quartet) seguida
de la monologuista Charlie Pee
Hora: De 19:00 a 20:15h
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal
Organitza: Drets Civils i Gènere
Les entrades seran gratuïtes i s’hauran d’adquirir
prèviament a :
Entrades a http://entrades.santquirzevalles.cat.

El 27 d’abril, 4 i 11 de maig
Formació per a entitats: eines
pràctiques per a introduir la
perspectiva de gènere.
Hora: De 19 a 20.30 h
Més informació a participacio@santquirzevalles.cat

