
Programació 2019

8M Dia 
Internacional 
de les Dones
Les dones fem cultura

organitza:

amb el suport:

col·labora:

Per a més informació:
 
Centre per a la Igualtat 
i Recursos per a Dones 
Carrer del Portalet, 4
4a planta. Granollers

Tel. 93 842 67 14
plaigualtat@ajuntament.granollers.cat 



Diumenge 3 de març

Acte central Dia 
Internacional de les 
Dones Lectura del manifest 
a càrrec de la Taula d’Igualtat 
de Gènere i microteatre a 
càrrec de la cia. Projecte Lilith

12 h Plaça de la Porxada

Organitza: Centre per a la Igualtat 
i Recursos per a Dones 
Col·labora: Taula d’Igualtat 
de Gènere de Granollers

Dimarts 5 de març 

Jornada Empenta 
Granollers Xerrada a càrrec 
de Maria Batet i networking

De 9 a 13.30 h Sala 
Francesc Tarafa 
(c. de Corró, 47)

Organitza: Associació 
Empenta Granollers 
Col·labora: Granollers Mercat

Dijous 7 de març

Xerrada: «Montserrat 
Roig, escriure contra 
l’oblit» A càrrec d’Aina 
Torres, poeta, escriptora, 
periodista i gestora cultural

18.30 h Can Jonch. 
Centre de Cultura per la Pau 
(c. del Rec, 19)

Organitza: Centre per a la Igualtat 
i Recursos per a Dones i Can 
Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau

Divendres 8 de març

Cinema: Carmen y Lola
Sinopsi: la Carmen és una 
adolescent gitana que viu a 
l’extraradi de Madrid. Com 

altres gitanes, està destinada 
a viure una vida que es 
repeteix generació rere 
generació: casar-se i criar 
tants nens com sigui possible. 
Però un dia coneix la Lola, 
una gitana poc comuna que 
somia anar a la universitat, 
dibuixa grafits d’ocells 

19 h Cinema Edison 
(c. de Joan Camps, 1)

Informació i entrades: 
www.cinemaedison.cat
Organitza: Associació Cultural 

FemPop. El festival 
musical que no vol 
existir FemPop és un 
festival que no vol existir. Un 
puny alçat contra la terrible 
desigualtat que regna en 
la indústria musical, en què 
només el 15% dels artistes de 
festivals són dones. Per això, 
el festival celebra el 8 de 
Març decantant la balança 
cap a l’altre costat: a FemPop 
només tocaran dones. Seran 
tres concerts íntims a tres llocs 
únics de la fàbrica.
Concerts a càrrec de Liz 
Lawrence, Elisa Shaddad 
i Aisha Burns.

De 22 a 23.45 h Roca 
Umbert. Sala de concerts 
Nau B1 i Bucs

Organitza: Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts

Dissabte 9 de març

Teatre: Paradigma
Adreçada a tots els públics 
i protagonitzada per Bea Insa, 
l’obra parla sobre les vides 
creuades de quatre dones: 
una executiva farmacèutica, 

la treballadora que neteja el 
seu despatx, una dona que ha 
estat mare per primera vegada 
i una periodista.
 
21 h El Gra 
(plaça de l’Església, 8)

Organitza: Servei de Joventut

Diumenge 10 de març

Cinema: Carmen y Lola

18 h Cinema Edison 
(c. de Joan Camps, 1)

Informació i entrades: 
www.cinemaedison.cat

Organitza: Associació Cultural 

Divendres 15 de març

Divercontes: «Contes 
de nenes valentes» Vols 
conèixer la Malala, l’Aina i el 
cavaller sense nom? Vols que 
t’expliquem les grans històries 
que amaguen? No et perdis 
aquesta sessió de contes de 
nenes valentes. (Recomanat 
per a famílies amb infants de 
5 a 11 anys.) A càrrec de 
Sara Genovart.

De 17.30 a 18.30 h
Centre Cívic Can Gili

Organitza: Xarxa de 
Centres Cívics

Dissabte 23 de març

Concert: I canten 
primavera A càrrec 
de Jaume Arnella i cor 
Sarabanda

19 h Sala Tarafa 
(c. de Corró, 47)

Organitza: Servei de Cultura

EXPOSICIONS

Exposició: «Montserrat 
Roig, cronista d’un 
temps i d’un país»
Del 26 de febrer al 
15 de març. Can Jonch 
(c. del Rec, 19)

Repàs de la trajectòria 
professional i personal de 
l’escriptora catalana a partir de 
fragments dels seus textos i de 
fotografies de Pilar Aymerich.

Organitza: Can Jonch. 
Centre de Cultura per la Pau

Exposició: «Aurèlia 
Muñoz Ventura»
Del 5 al 31 de març 
al Museu de Granollers

A l’espai del Balcó del 
Museu de Granollers, hi haurà 
exposada l’obra Ens alat roig 
(1981), una peça d’Aurèlia 
Muñoz Ventura (Barcelona, 
1926 -2011), artista que es 
va dedicar a la renovació de 
l’art del tapís a través de la 
investigació de nusos, robes 
i les possibilitats de l’obra 
tridimensional.

Organitza: Museu de Granollers

ALTRES

Campanya: «Les dones 
fem cultura. Fem-nos 
visibles!»
Les dones sempre hem fet 
cultura: cultura per explicar-nos 
el món, cultura per saber qui 
som, cultura per ser comunitat. 
Hem fet i fem cultura malgrat 
que se’ns han negat els 
escenaris i els altaveus durant 
segles, malgrat que se’ns ha 
dit que la nostra mirada era 
parcial. Hem fet i fem cultura 

sovint des de l’anonimat, des 
dels marges. Però avui ens 
proposem fer-nos visibles, 
dibuixar entre totes una imatge 
completa de nosaltres per 
reivindicar que les dones fem 
cultura! Participa-hi! 
#donesfemcultura
Segueix-nos a:
Twitter/Facebook/Instagram

Organitza: Ajuntament 
de Granollers

#Donesfemcultura 
a les biblioteques 
Del 8 al 30 de març 

La campanya #donesfemcultura 
es trasllada a les biblioteques de 
Can Pedrals i de Roca Umbert 
amb el format d’exposicions 
documentals i aparadors.

Organitza: Biblioteques 
de Granollers 

Taller-curs: «I això dels 
feminismes, de què va?»
Dimecres, del 20 de febrer 
al 13 de març de 2019
De les 18.30 a les 20.30 h
Centre Cívic Nord

Preu i inscripcions: 
www.granollers.cat/centrescivics

Organitza: Xarxa de Centres 
Cívics

Concurs: Gra d’Or. 
Viu-lo en Pantalla Gran!
Concurs d’audiovisual i 
curtmetratges destinat als i les 
joves d’entre 12 i 35 anys 
residents a Granollers i a altres 
municipis del Vallès Oriental. 
En les categories 18-24 anys i 
25-35 anys el contingut de les 
obres haurà de girar al voltant 
de dona i cultura.  

Termini d’inscripció: divendres 
8 de març de 2019
Veredicte i lliurament de 
premis: divendres 15 de març 
de 2019

Més informació, bases 
i inscripcions a: www.grajove.cat

Organitza: Servei de Joventut 
i Associació Cultural de Granollers 
(AC) 

Programa de ràdio: 
On són les dones a la 
creació contemporània?
Del 4 al 7 de març 
de 12.10 a 12.40 h

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 creació des 
de la perspectiva de gènere 
i també, més enllà, per parlar 
del consum i participació 
cultural.

Organitza: Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts

Document del mes 
de l’Arxiu Municipal de 
Granollers (AMGr) 

Ofici de l’alcalde de Granollers 
sol·licitant permís per celebrar 
una conferència de l’associació 
Cívica Femenina sobre “Els 
drets de les dones”, del fons 
documental de l’Ajuntament 
de Granollers.
A partir de l’1 de març, a 
www.granollers.cat/arxiu

Organitza: Arxiu Municipal


