


Febrer
DISSABTE 20

Teatre:  
Encara hi ha algú al bosc
Un treball minuciós de recerca i de 
creació escènica a partir de diversos 
viatges a Bòsnia i Hercegovina per 
donar veu a les dones víctimes 
d’aquest conflicte, i als fills i filles 
nascuts de les violacions que van 
patir. A càrrec de la dramaturga 
Anna Maria Ricart Codina i 
l’equip de Cultura i Conflicte. 

19.30 h Teatre Auditori de 
Granollers  
(c. Torras i Bages, 50)
ENTRADES A:  
www.teatreauditoridegranollers.cat
ORGANITZA: Teatre Auditori de Granollers

DISSABTE 27

Dansa:  
Jo dona, a Lili Elbe
La coreògrafa Marta Carrasco 
homenatja una de les primeres 
persones que es va canviar el sexe: 
Lili Elbe. Jo dona, a Lili Elbe és una 
peça que se centra en l’instant que 
ho va canviar tot: el primer cop que 
Lili Elbe es va vestir de dona.

20 h Teatre Auditori de Granollers  
(c. Torras i Bages, 50)
ENTRADES A:  
www.teatreauditoridegranollers.cat
ORGANITZA: Teatre Auditori de Granollers

Març
DIMARTS 2
Cinema: La dona il·legal
Projecció amb la presència del 
director Ramon Térmens i de 
l’advocat Ferran Villuendas
Es pot mantenir algú a la presó per l’únic 
delicte de ser il·legal? Què passa a l’interior 
dels CIE? Qui s’aprofita de la il·legalitat 
d’uns éssers humans en mans del poder 
i els seus abusos? És possible capgirar 
la situació o hem de conformar-nos amb 
els danys col·laterals del sistema? 
19 h Cinema Edison (c. Joan Camps, 1)
INFORMACIÓ I ENTRADES: www.cinemaedison.cat
ORGANITZA:  
Fundació Associació Cultural de Granollers

DIVENDRES 5
Fem Pop. El festival  
musical que no vol existir
Amb les actuacions musicals de Tronco, 
Grawgi+Marta Cascales i Augusta
Aixequem el puny contra la desigualtat 
de gènere en la indústria de la música 
amb aquest festival de petit format 
on les dones i les bandes liderades 
per dones són les protagonistes.
20 h Sala de concerts NauB1
INFORMACIÓ I ENTRADES:  
www.rocaumbert.com/musica  
www.escenagran.cat 
ORGANITZA: Roca Umbert Fàbrica de les Arts

DISSABTE 6 i DIUMENGE 7
Teatre: La llum tímida
La història de dues dones lesbianes 
durant la dictadura franquista. La peça 
és una producció de la companyia 
La Cicatriz i constitueix l’òpera prima 
d’Àfrica Alonso i Andrea Puig. 
Dissabte 20 h i diumenge a les 19h 
Teatre Llevant
ENTRADES:  
www.teatreauditoridegranollers.cat
ORGANITZA: Teatre Auditori de Granollers

DIUMENGE 7
Visita comentada  
a l’exposició «Blank» 
A càrrec de l’artista Lurdes Basolí
Basolí farà un recorregut per l’exposició en 
la qual, partint del seu àlbum familiar, fa una 
(auto)crítica al voltant de la representació 
occidental de l’Àfrica subsahariana.
12 h Espai d’Arts de Roca Umbert
INFORMACIÓ:  
www.rocaumbert.com/espaidarts
ORGANITZA: Roca Umbert Fàbrica de les Arts

DILLUNS 8
Acte institucional 
i lectura del manifest 
en commemoració del 8 de Març,  
Dia Internacional de les Dones.
12 h en format virtual a www.granollers.cat
ORGANITZA: Ajuntament de Granollers 
COL·LABORA:  
Taula d’Igualtat de Gènere de Granollers

Xerrada:  
Trenquem el silenci  
amb la Carme Diaby
18h en format virtual
INSCRIPCIONS A: sorotopia@gmail.com
ORGANITZA: Sorotopia, Associació  
feminista de Granollers
COL·LABORA: Ajuntament de Granollers

Projecció de l’audiovisual  
INVENTARI 8M 
Projecció de la creació audiovisual 
de Núria Nia a partir de la campanya 
#INVENTARI8M.
19h en format virtual al canal de YouTube 
de l’Ajuntament de Granollers i a les xarxes 
socials de @granollers i @granollerscultura
ORGANITZA: Ajuntament de Granollers
COL·LABORA: Tramoia Cultura

DIMECRES 17
Ponència:  
«El BM Granollers  
i l’esport femení»
A càrrec de Gemma Barbany, Lambert 
Botey, Ricard Caussa i Andrea de la Torre.

19.30 h Sala d’Actes del Museu de 
Granollers (carrer Anselm Clavé, 40-42)
ORGANITZA: Centre d’Estudis  
de l’Associació Cultural de Granollers

DIMARTS 23
Xerrada:  
«Més enllà del blau i el rosa.  
Eines educatives per a 
famílies»
Sessió dirigida a famílies amb fills i 
filles a educació infantil i primària, on 
es donaran eines per educar d’una 
manera respectuosa i lliure d’estereotips 
per contribuir a l’educació no sexista 
dels més petits i petites de la casa.
18 h en format virtual
INSCRIPCIONS: www.granollers.cat
ORGANITZA: Centre per a la Igualtat  
i Recursos per a Dones

Exposicions
Exposició:  
«Dones i mercat» 
Fotografies dels anys  
1880 -1980
A partir del 8 de març  
al portal de l’Arxiu d’Imatges:  
https://arxiufotografic.granollers.cat/
fotoweb/  
ORGANITZA: Arxiu Municipal

Exposició fotogràfica:  
PoWer. Retrats de dones  
del barri de Can Gili
A càrrec d’Aitor Lavado.
Del 8 al 19 de març
HORARI DE VISITA: de dilluns a dijous de 16 a 
19.45 h i divendres de 17 a 19.45 h Centre 
Cívic Can Gili
ORGANITZA: Xarxa de Centres Cívics

Exposició: «Teresa Pàmies.  
Tot és en els llibres»
“Tot és en els llibres”, acostumava a dir 
Teresa Pàmies; i és ben cert que tota la 
seva trajectòria vital es troba recollida en 
la cinquantena d’obres que va escriure. 
De l’1 al 31 de març. 
Biblioteca Roca Umbert
ORGANITZA: Biblioteques de Granollers

Exposició:  
«Dones literàries»
Mostra documental de les referents 
literàries que durant aquest curs han 
pres la paraula als clubs de lectura i a les 
activitats de les biblioteques de Granollers.
Del 8 al 21 de març  
Biblioteca Can Pedrals
ORGANITZA: Biblioteques de Granollers

Formació
Seminari:  
«Cos, tecnologia,  
dona i cinema» 
A càrrec d’Alba G. Torrents,  doctora en 
Filosofia i en Comunicació i professora 
de Teoria de Gènere a la Universitat 
Autònoma de Barcelona.
Els imaginaris distòpics produïts pel 
setè art han generat múltiples (re)
presentacions del cos tecnològic i sexuat. 
La relació entre tecnologia i gènere en 
obres cinematogràfiques de ciència- 
ficció obre preguntes sobre la condició 
humana, sobre la nostra relació amb el 
medi i sobre el el possible paper de la 
diferència sexual en el futur. En aquest 
curs farem una exploració de la relació 
entre cos, tecnologia i gènere al cinema, a 
través de l’anàlisi tant de continguts com 
d’alguns aspectes tècnics.
SESSIONS: dimarts 9, 16 i 23 de març
HORARI: de 19 a 21 h Sala La Miranda de 
l’Espai d’Arts de Roca Umbert i en 
streaming a través de Zoom (prèvia 
inscripció)
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:  
www.rocaumbert.com/espaidarts
ORGANITZA:  
Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Curs online:  
«Feminisme(s)  
per a principiants»
A càrrec de Núria Alcaraz,  
Cooperativa L’Esberla.
Aproximació als diversos corrents de 
pensament feminista i als diversos 
moviments feministes. Durant 4 
sessions virtuals, a partir de textos 
abordarem els diferents debats al 
voltant de la igualtat i la equitat de 
gènere i les problemàtiques de les 
dones, lesbianes i trans arreu del món. 
SESSIONS:  
dijous 11, 18 i 25 de març i 8 d’abril 
HORARI: de 18.30 a 19.30 h
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:  
https://wp.granollers.cat/observatorigenere/
ORGANITZA:  
Centre per a la Igualtat  
i Recursos per a Dones

#INVENTARI8M
Aquest 2021 no podrem viure un 8M que 
prengui l’espai públic, que aglutini veus,  
que visibilitzi accions a les places i carrers.
És per això que us convidem a crear una 
exposició virtual-local, un inventari que 
sigui una suma d’objectes que identifiquen 
i que ens identifiquen amb la vivència 
del Dia Internacional de les Dones.
Us proposem que, a partir del 22 de 
febrer, escolliu un objecte de casa amb 
el qual identifiqueu la commemoració del 
8M. Feu-ne una fotografia i compartiu-
la a través d’Instagram amb l’etiqueta 
#Inventari8M o bé envieu-la per correu 
electrònic a inventari8m@gmail.com 
Podreu visualitzar el conjunt de les 
fotografies a instagram a través de l’etiqueta 
#Inventari8M. Amb una selecció d’aquests 
objectes, l’artista Núria Nia farà una creació 
audiovisual que s’emetrà a partir del dia 8  
a través del canal de YouTube de l’Ajuntament 
de Granollers i a les xarxes socials de  
@granollers i @granollerscultura

Participa-hi!

#inventari8M
SEGUEIX-NOS A:  @granollers 
  @granollerscultura
Més informació: www.granollers.cat
ORGANITZA: Ajuntament de Granollers
COL·LABORA: Tramoia Cultura

Altres
Trobades: «Les dones  
a les arts escèniques»
Trobades virtuals amb dones vinculades 
al món de les arts escèniques, en l’àmbit 
local i comarcal, per compartir experiències 
particulars, reflexionar i construir un relat 
col·lectiu sobre l'estat de les dones al sector 
des d'una perspectiva feminista. Un cop 
finalitzades, les trobades es difondran a partir 
d'una relatoria il·lustrada que s'exposarà a 
diversos equipaments culturals de la ciutat. 
Aquesta iniciativa es desenvolupa en el marc de 
Coenzims, projectes comunitaris d’Escena Gran. 
MÉS INFORMACIÓ: www.rocaumbert.com 
www.teatreauditoridegranollers.cat
ORGANITZA: Teatre Auditori de Granollers, Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts i Servei d’Igualtat 
de l’Ajuntament de Granollers 
DISSENY I DINAMITZACIÓ: L’Eixida

Document del mes
«Relació del vot femení amb motiu del 
referèndum de l’Estatut de Catalunya de 1931»
A partir del 8 de març al web de l’Arxiu 
Municipal de Granollers:  
www.granollers.cat/arxiu  
ORGANITZA: Arxiu Municipal
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