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Aquest taller serà un espai de creació, 
de reflexió, de debat, de moviment i 
de conscienciació del propi cos. Par·
tirem de la idea del teatre com a eina 
eficaç per generar una visió crítica 
de les diferents dimensions i temes 
que succeeixen a la nostra societat, 
des d’una vessant lúdica i participa·
tiva, i a través d’exercicis de creació 
col·lectiva entrarem en la complexitat 
dels comportaments humans en soci·
etat i en el qüestionament dels estere·
otips en relació a la pròpia cultura. A 
càrrec de la psicoterapeuta i especia·
lista en teatre social Milena de Murga.

Aquesta activitat és gratuïta i està 
adreçada a persones adultes, dones 
i homes, que vulguin experimentar el 
teatre com a mitjà d’expressió i de 
transformació social, i avançar cap 
a unes relacions de gènere equitati·
ves, des d’una dimensió lúdica i par·
ticipativa. 

Servei de canguratge: prèvia sol·
licitud en el moment de la inscripció, 
es posarà a disposició de les perso·
nes participants un servei de cangu·
ratge per a infants a partir de 3 anys.

Inscripcions del 15 al 29 de febrer: 
per inscriure’s cal contactar amb el 
Centre d’Informació i Recursos per 
a Dones:  Avda. del Vallès 97·99, 
Tel. 637465186, sumemxlaigualtat@
santquirzevalles.cat

Els dies 1, 8, 15 i 29 de març, de 19 a 
21h al Centre cívic Torre Julià.

Organitza: Servei d’Igualtat, Ajunta·
ment Sant Quirze del Vallès
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Aquesta mostra de l’Institut Català de 
les Dones té com a objectiu donar vi·
sibilitat a les dones que ens han pre·
cedit, en aquest cas, dones sindicalis·
tes, així com recuperar la riquesa de 
la diversitat de les experiències vitals 
femenines, per contribuir a omplir el 
buit existent en el coneixement del 
nostre propi passat i en el reconeixe·
ment del nostre protagonisme en les 
transformacions socials. 

L’exposició inclou una nota biogràfica 
i una fotografia d’aquestes 12 dones 
sindicalistes precursores en la lluita 
per als drets de les dones: Isabel Vila 
Pujol, Francesca Saperas Miró, Tere·
sa Claramunt Creus, Llibertat Róde·
nas Rodríguez, Lola Iturbe Arizcuri, 
Frederica Montseny Mañé, Margalida 
Roig Colomer, Amèlia Jover Velasco, 
Dolors Piera Llobera, Lina Ódena 
García, Aurora Picornell Femenías, i 
Maria Manonelles Riera.

Dies: Del 27 de febrer al 29 de març 
al Centre Municipal d’Informació i Re·
cursos per a Dones (Avda. Del Vallès, 
97·99)

Horari de visita: De dilluns a diven·
dres de 9 a 14h, dimarts de 17 a 19:30h 
i dijous de 16 a 18:30h.

Organitza: Servei d’Igualtat, Ajunta·
ment Sant Quirze del Vallès

EXPOSICIÓ BIBLIOGRÀFICA:

Dones cèlebres: personatges 
femenins d’ahir i d’avui a la his-
tòria, a l’art i a la ficció

Del 22 de febrer al 9 de març a la 
Biblioteca municipal

Organitza: Biblioteca Municipal, 
Ajuntament SQV

EXPOSICIÓ PERMANENT:

Entitats de dones de Sant 
Quirze del Vallès

Dones per Sant Quirze, Grup Cultural 
de la Dona Caterina Albert i El Racó 
de la Dona

Al Centre Municipal d’Informació i 
Recursos per a Dones

Organitza: Servei d’Igualtat, Ajunta·
ment Sant Quirze del Vallès

EXPOSICIONS
DONES SINDICALISTES



DIJOUS 8 DE MARÇ

LECTURA DEL MANIFEST DEL 
8 DE MARÇ, DIA INTERNACIO-
NAL DE LES DONES.

Hora: 12h, a la Plaça de la Vila

Organitza: Ajuntament Sant Quirze 
del Vallès

“QUÈ SABEM DE SEXE   
I GÈNERE?”

Activitat dirigida a persones de totes 
les edats que té per objectiu reflexio·
nar conjuntament sobre alguns dels 
elements que intervenen en la cons·
trucció dels estereotips de gènere i 
els rols socialment assignats a dones 
i a homes. Una bona oportunitat per 
a qüestionar·nos creences i pensar 
com podem contribuir  individual i 
col·lectivament a una societat més 
equitativa per a dones i homes. 

De l’1 al 7 de març una vídeo·càmara re·
correrà diferents espais municipals per·
què tothom que ho vulgui doni la seva 
opinió. El 8 de març es projectarà el ví·
deo resultant i es farà un petit col·loqui 
a partir de les aportacions del vídeo.

Hora i lloc:  A les 18.30h al Centre 
Municipal d’Informació i Recursos 
per a Dones.

Organitza: Servei d’igualtat i Servei 
de Joventut, Ajuntament Sant Quirze 
del Vallès

POEMES MUSICATS: 

Lectura de poemes de poetesses, 
acompanyada per un piano.

A càrrec de les entitats Dones per Sant 
Quirze, Grup Cultural de la Dona Cate·
rina Albert i El Racó de la Dona.

Hora i lloc: A les 19:30h al Centre Mu·
nicipal d’Informació i Recursos per a 
Dones.

Organitza: Dones per Sant Quirze, 
Grup Cultural de la Dona de SQV Ca·
terina Albert i El Racó de la Dona.

Col·labora: Servei d’Igualtat, Ajunta·
ment SQV

LLIURAMENT DE CERTIFICATS 
DEL CURS D’INTERNET   
I XARXES SOCIALS

Lliurament de certificats d’assistència 
a totes les dones que han participat al 
Curs d’internet i xarxes socials orga·
nitzat pel Centre de Municipal d’Infor·
mació i Recursos per a Dones.

Hora i lloc: A les 20h al Centre Mu·
nicipal d’Informació i Recursos per a 
Dones.

Organitza: Servei d’Igualtat, Ajunta·
ment SQV

DIVENDRES 9 DE MARÇ

SOPAR DE DONES   
DE LES FONTS. 

Sopar popular on cadascuna porta 
un primer plat o un postre.

Preu: 2 euros

Inscripcions: al telèfon 677560127

Hora i lloc: A les 21h, al Centre cívic 
Torre Julià

Organitza: El Racó de la Dona

ACTIVITATS
DEL 8 AL 29 DE MARÇ



CINEFÒRUM: “THELMA Y 
LOUISE”

Hora i lloc: a partir de les 18h a l’es·
pai Canya Jove
Organitza: Servei de Joventut

DISSABTE 10 DE MARÇ

FESTIVAL DE LES DONES
Actuacions musicals per commemo·
rar el Dia internacional de les Dones

Hora i lloc: A les 18h, al Casal d’Avis

Organitza: Casal d’Avis i Dones per 
Sant Quirze

DIJOUS 22 DE MARÇ 

SORTIDA AL TEATRE 

Delicades, de la companyia T  
de Teatre al Teatre Poliorama  
de Barcelona

Inscripcions: Del 15 de febrer al 2 
de març de 2012, ambdós inclosos, 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament
Hora i llocs de sortida:
18:30h C/ Església, Les Fonts 
18:45h Rotonda FGC, SQV

DIVENDRES 23 DE MARÇ

XERRADA APRIMAR-SE  
GUANYANT SALUT
a càrrec de la dietista·nutricionista 
Anna Gispert.
Hora i lloc: A les 19:30h, al Centre 
cívic Torre Julià.
Organitza: Grup cultural de la Dona 
de Sant Quirze del Vallès, Caterina 
Albert

NIT JOVE: MÀGIA DE PROP 
AMB “LAS NIÑAS DEL MAGO”

La Carme i la Bego són germanes i  for·
men l’únic duet de magues de Catalu·
nya, anomenades “las niñas del mago”, 
ens presenten un espectacle de màgia 
de petit format, on d’il·lusionisme i l’ hu·
mor són els protagonistes.

Hora i lloc: a partir de les 22 h a la 
Sala nova de la Patronal 

Organitza: Servei de Joventut

Espectacle gratuït

DIJOUS 29 DE MARÇ

ACTE DE LLIURAMENT DEL 
PREMI DONA DE SANT QUIRZE

Hores: 19:30h Lliurament del Premi 
Dona | 20h Actuació del Cor Iúbilo, 
concert de gospel
Lloc : Casal d’Avis
Organitza : Ajuntament de SQV

TARDA JOVE: TALLER CREATIU 
DE DISSENY DE COMPLEMENTS

Per aquesta Tarda Jove i englobat 
dins dels actes i activitats que es 
realitzen durant el mes de la dona, 
us proposem un original taller mo·
nogràfic on podreu realitzat diversos 
dissenys de complements de moda 
com foulards fets amb samarretes ve·
lles, polseres amb materials reciclats, 
collarets, etc. El taller anirà a càrrec 
de  Marta Busqueta.

Hora i lloc: a partir de les 17.30h a 
l’espai Canya Jove

Organitza:  Servei de Joventut

ACTIVITATS
DEL 8 AL 29 DE MARÇ


