8 de Març de 2018
Dia Internacional de les Dones

Per una història compartida:
recuperem la memòria de les dones!

Divendres 2 de març
21 h Gra (plaça de Església, 8)
Dnit: La mujer sola
Obra de teatre adreçada a tots els públics sobre una dona
marginada per diversos membres de la seva família. Ella
s’acompanya de la ràdio i de multitud de sorolls, i parla amb la
veïna. A poc a poc, passa de l’humor al plor i descobreix el perquè de la seva situació. En la persona d’aquesta veïna trobarà el
consol que necessita.
Organitza: Servei de Joventut

Diumenge 11 de març
12 h Plaça de la Porxada
Acte central

Dia Internacional de les Dones

Lectura del manifest a càrrec de la Taula d’Igualtat
de Gènere
Microteatre: representació d’Indòmita, a càrrec de la
cia Projecte Lilith
Organitza: Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD)
Col·l.: Taula d’Igualtat de Gènere de Granollers

Dilluns 12 de març
De 10 a 13.30 Can Muntanyola (Camí del Mig, 22)
“Contes amb gust de xocolata”
Treball en xarxa o networking per ampliar l’agenda de contactes i sinergies professionals. Dirigit a les dones emprenedores,
empresàries o amb projecte de negoci.
Organitza: associació de dones emprenedores EmpentaGranollers
Organitza: Promoció Econòmica

Dimecres 14 de març
De 10.30 a 12 h. UGT Vallès Oriental (c. Esteve Terrades, 30, baixos)
Jornada informativa:”Transparència salarial per gènere: exposició, informació i estratègia”
A càrrec d’Aida Ruiz, directora de la Fundació Maria Aurèlia Capmany. Adreçada a delegades i delegats d’empresa
Organitza: UGT Vallès Oriental

Dijous 15 març
18.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
(c. Rec, 19)
Xerrada: “Frederica Montseny, ministra a la reraguarda”
A càrrec de Susanna Tavera, catedràtica d’història contemporània de la Universitat de Barcelona
Organitza: Centre d’Informació i Recusos per a Dones, Arxiu Municipal i Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

Exposicions
Del 5 al 23 de març. Can Jonch. Centre de Cultura
per la Pau (c. Rec, 19)
“Federica Montseny, 1905-1994”
Trajectòria d’una dona capdavantera en la lluita social i ferma
defensora dels drets de les dones.
Organitza: Centre d’Informació i Recursos per a Dones

Altres
Del 5 al 23 març. Can Jonch. Centre de Cultura per la
Pau
Mostra de documents de l’Arxiu Municipal de Granollers de l’agrupació local Mujeres Libres de Granollers
Organitza: Arxiu Municipal

A partir de l’1 de març. www.granollers.cat/arxiu
Document del mes de l’Arxiu Municipal de Granollers
(AMGr)
Carta de l’agrupació local Mujeres Libres datada el 7 de juny de
1938, del fons documental de l’Ajuntament de Granollers
Organitza: Arxiu Municipal

Del 5 al 9 de març. Programa especial de ràdio, de
12.10 a 12.40 h
“On són les dones en la creació contemporània?”
Al llarg de la setmana es desenvoluparan un conjunt de tertúlies
entre artistes procedents de diverses disciplines (arts visuals,
música, performance, teatre, dansa, etc.) per posar sobre la taula el context professional, les dificultats o oportunitats vinculades a la perspectiva de gènere i també, més enllà, per parlar del
consum i la participació cultural.
Organitza: Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Per a més informació:
Centre d’Informació i Recursos per a Dones
Carrer Portalet, 4, 4a planta. Granollers
Tel. 93 842 67 14
A/e: plaigualtat@ajuntament.granollers.cat

Organitza:

Amb el suport de:

Col·labora:

