ACTES DE
COMMEMORACIÓ
AMB MOTIU DEL
DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES
7 de març
LECTURA DEL MANIFEST I MARXA
DEL DIA INTERNACIONAL DE LES
DONES
Plaça de la Vila

12h

IV JORNADA EMPRENDRE EN
FEMENÍ
Dinar-networking per a dones emprenedores o que vulguin començar a
emprendre el seu negoci.
14h

Celler de Can Barra

9 de març
ACTE DE LLIURAMENT DEL PREMI
DONA DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS
Atorgament del Premi Dona de Sant
Quirze del Vallès 2019, amb l’actuació
de Judit Nedderman.
20h

La Patronal - Sala Josep Brossa

SOPAR DE DONES
Adreçada a dones de totes les entitats
de Sant Quirze, aquesta proposta vol
esdevenir un espai de trobada de
dones de Sant Quirze, on poder
compartir inquietuds i posar en comú
els temes que ens interessen com a
col·lectiu. També, com no, gaudir d’un
vespre de lleure, dedicat a nosaltres
mateixes, on les dones siguem les
protagonistes.
22h

La Patronal-Sala Salut Pastor

10 de març
20 ANYS DE CANÇONS I RECORDS
Un concert de l’actriu, cantant i
directora coral Lourdes Garcia en què
interpretarà les cançons que han
marcat la seva trajectòria tant a nivell
personal com professional, acompanyada per cantants de teatre musical, la
Societat Coral Il·lustració Artística i el
cor Dríade Grup Vocal de Terrassa.
12h

La Patronal-Sala Salut Pastor

11, 13 i 15 de març
FORMACIÓ: REINVENTA LA TEVA
AVENTURA LABORAL AMB VISUAL
THINKING
Sents que tens un embolic d’idees i les
vols organitzar?
Vols fer un canvi laboral i no saps per on
començar?
Estàs emprenent un negoci i necessites
posar ordre?
Tens diverses opcions laborals i no veus
clar quina s’ajusta més al teu projecte
vital?
El poder de la imatge i els conceptes
clau per a simplificar, entendre i
clarificar situacions, augmenten el
potencial de trobar solucions creatives
i innovadores. Mitjançant la metodologia ZöN es dissenyen dos mapes que
ajuden a visualitzar la situació actual,
projectar el futur i prendre les millors
decisions.
De 9:30h a 13:30h
Espai Maria-Mercè Marçal
Inscripcions:
ocupacio@santquirzevalles.cat
Requisits: Dona i residir al municipi de
Sant Quirze del Vallès. Estar inscrita al
Servei d’Ocupació.

16 de març
MUJERES DE GHIBLI, LA HUELLA
FEMENINA DE MIYAZAKI
Presentació del llibre Mujeres de Ghibli,
la huella femenina de Miyazaki, a càrrec
de la seva autora Anna Junyent.
Després de la presentació es farà un
videofòrum amb la pel·lícula La
Princesa Mononoke.
18h

La Patronal – Sala Josep Brossa

19 de març
MONÒLEG NO SÓLO DUELEN LOS
GOLPES, AMB PAMELA PALENCIANO

En aquest monòleg teatral, Pamela
Palenciano proposa, des d’una
experiencia de parella en la que va
viure maltractament, abús i sotmetiment al poder i la violència de la
masculinitat patriarcal, una mirada al
tipus de relacions que mantenim en el
marc del patriarcat, construint-les i
patint-les.
La Patronal-Sala Josep Brossa
19h

20 de març
SORTIDA AL TEATRE: LA TENDRESA

T de Teatre i Dagoll Dagom coprodueixen la versió catalana de l’aclamadíssima comèdia d’Alfredo Sanzol La
ternura. Sanzol ha estat guardonat
amb el Premio Nacional de Literatura
Dramática 2017 i el XII Premio Valle-Inclán de Teatro per aquesta mateixa
obra.
Hora de sortida: a les 17.45h des de Les
Fonts i a les 18h des de SQV.

22 de març
CABARET L’HORA BRUIXA
Cabaret feminista amb actuacions de
les Transtorners, Mireia Calafell i Björt
Rùnars, Akelarre, Kelly Luá, Clàudia
Anyor i concert de Joina.
21:30h La Patronal-Sala Salut Pastor

28 de març
CINEFÒRUM: BAR BAHAR (ENTRE
DOS MONS)
Maysaloun Hamoud, 2016, 96’
Leila, Nour i Salma són tres ciutadanes
palestines d’Israel que viuen a Tel Aviv,
on comparteixen pis i vivències. Com
una finestra a les seves vides, la
pel·lícula plasma la dualitat a la què
estan sotmeses les tres joves en el seu
dia a dia, atrapades entre la tradició i la
vida a la gran ciutat, així com el preu
que han de pagar per un estil de vida
que la majoria considera normal: la
llibertat de treballar, de divertir-se i
d’escollir a qui estimar. Amb la col·laboració de Drac Màgic.
19h

La Patronal-Sala Brossa

29 de març
CHAVELA, UN MUNDO RARO
Espectacle musical entorn l’univers de
Chavela Vargas, amb la interpretació
de Claudia Anyor
22h

La Patronal – Sala Josep Brossa

ACTIVITATS DE LES ENTITATS

del 5 de març al 5 d’abril

EXPOSICIÓ INVISIBILITZADES

Exposició de còpies de pintures de
dones que han format part de la història
de l’art i han estat invisibilitzades.

Inauguració: 7 de març a les 19h
Can Barra
Organitza: Associació Grup TT

8 de març

SOPAR DE DONES
21h
Centre cívic Torre Julià
Organitza: El Racó de la Dona

16 de març

FESTIVAL DE DONES
18h
Casal d’avis
Organitza: Dones per Sant Quirze

EL

FUTUR ÉS

FEMENÍ

