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PROGRAMACIÓ. MARÇ – 2022

DIMARTS 1
Espai de diàleg: “Posant en valor les 
cures: respostes amb visió de ciutat 
cuidadora”, amb la participació de 
l’arquitecta i urbanista Zaida Muixí 
i de l’expert en polítiques socials 
Manuel Aguilar Hendrickson
En el marc del procés d’elaboració del 
Pla Estratègic Granollers 2030, s’obre 
un espai de debat i reflexió al voltant 
de la ciutat cuidadora. S’abordaran 
qüestions com l’envelliment de la 
població i el consegüent increment de 
les persones amb necessitat de cures, 
la conciliació en les etapes de criança i 
com cal afrontar-ho  des de les ciutats. 

19 h Sala Francesc Tarafa (carrer de Corró, 47)

Organitza: Ajuntament de Granollers

DIMECRES 2
Documental. Risistentes: una 
mirada del clown desde los 
feminismos latinoamericanos
Veus de personalitats diverses i plurals. 
Disset dones de diferents parts de 
l’Amèrica Llatina ens expliquen com 
viuen el riure en els seus contextos i 
com en fan una eina de risistència a 
l’heteropatriarcat.

19 h Gra, equipament juvenil  
(plaça de l’Església, 8)

Organitza: Cía. Payasas Cirkulando

Col·labora: Servei de Joventut

DISSABTE 5
Fem Pop. El festival musical  
que no vol existir
Amb les actuacions de Charlotte 
Carpenter, Irene Zugaza, Claudia Allmang

Aixequem el puny contra la desigualtat 
de gènere en la indústria de la música, 
amb la quarta edició d’aquest festival 
en petit format on les dones i les 
bandes liderades per dones tenen el 
protagonisme.
Informació i entrades:  
www.rocaumbert.com/musica 
- www.escenagran.cat 
Organitza: Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Circuit de la Dona: contacontes, 
miniconcert, espai infantil 
d’activitats i parada de 
visibilització i conscienciació
Amb l’objectiu d’omplir la Porxada, 
s’ofereix un ventall d’activitats per a 
tots els públics; posarem l’accent en  
l’autocura i en la reflexió en la infantesa.

De 10 a  14 h Plaça de la Porxada
Més informació: www.sorotopia.org
Organitza: Sorotopia. Associació Feminista

Col·labora: Ajuntament de Granollers

DIUMENGE 6

ACTE INSTITUCIONAL  
DEL 8 DE MARÇ

Lectura del manifest  
en commemoració del Dia 
Internacional de les Dones
Instal·lació #teixintcures 
Obra col·lectiva en format 
d’instal·lació artística a l’espai 
públic per donar visibilitat a les 
feines de cures que es duen a 
terme a l’espai domèstic, privat, 
sobretot per part de les dones. Es  
proposa una reflexió compartida 
sobre el valor social de les cures i 
la seva relació amb el sistema de 
desigualtats sexe - gènere.

12 h plaça de la Porxada
Organitza: Ajuntament de Granollers 

Col·labora: Taula d’Igualtat de Gènere de 
Granollers

Teatre: Exabrupte
Una dona fragmentada i 
desorientada, tenallada per la por, 
la culpa i la ràbia, que necessita 
cridar ben fort i fer visible la soledat 
de la criança dins d’una societat que 
delega les cures a la dona. I darrere 
aquest precipici, el pols de la vida, la 
pulsió de l’amor, l’entrega i la tendresa; 
cap a ella, cap als fills, cap a la vida.

19 h Llevant Teatre  
(c. de Ponent, 60)

Entrades a:  
www.teatreauditoridegranollers.cat
Organitza: Teatre Auditori de Granollers

DIMECRES 9
Xerrada: Com millorar  
la participació de nenes, noies  
i dones en l’activitat física a càrrec 
de Judith Solanas, llicenciada en INEFC, 
experta en gènere i esport

Espai de reflexió sobre eines i 
estratègies per incrementar la 
participació femenina en l’àmbit de 
l’activitat física i l’esport, en el marc del 
projecte “Igualtat en l’esport” impulsat 
per les entitats esportives locals i 
l’Ajuntament de Granollers.

De 19 a 20.30 h Format virtual
Inscripcions:  
www.granollers.cat/esports
Organitza: Servei d’Esports i Servei d’Igualtat de 
Gènere

DIJOUS 10
Visita comentada:  
Susy Gómez. Una artista del fons 
d’art del Museu de Granollers
Hem convidat la Susy Gómez perquè 
ens parli de les peces que tenim al 
museu i que actualment formen part de 
l’exposició permanent Afinitats. Sobre 
les col·leccions del Museu de Granollers 
i de la seva trajectòria artística que l’ha 
dut a les propostes artístiques actuals.

19h al Museu de Granollers  
(c. Alselm Clavé, 40)

Activitat oberta i gratuïta

Organitza: Museu de Granollers

DISSABTE 12
Dansa: Al Fondo Riela
És la segona parada d’un trajecte que 
desfà el camí de la tradició, per tornar-lo 
a recórrer i recuperar l’acte creatiu pur del 
flamenc. Rocío Molina (Premi Nacional de 
Dansa 2010) agafa conceptes com arrel, 
essència i puresa, i els redefineix amb 
una idea artística radicalment renovada 
i nua de qualsevol artifici. 

20 h Teatre Auditori de Granollers  
(c. Torras i Bages, 50)

Entrades a:  
www.teatreauditoridegranollers.cat
Organitza: Teatre Auditori de Granollers

DIUMENGE 13
Teatre: Cometa
Cometa és una aventura galàctica 
per redescobrir i meravellar-nos amb 
la força de la gravetat, les possibilitats 
del moviment i de l’empatia, amb 
la geometria, el joc i la velocitat 
de la llum, i també amb l’univers, la 
imaginació i els viatges interestel·lars.

18 h Teatre Auditori de Granollers  
(c. Torras i Bages, 50)

Entrades a:  
www.teatreauditoridegranollers.cat
Organitza: Teatre Auditori de Granollers

DIMECRES 23
Presentació del llibre:  
Payasas: humor y género
La companyia Payasas Cirkulando 
va fer un viatge de 14 mesos per 
Mèxic i Colòmbia per presentar el 
llibre Payasas: humor y género en 
format espectacle. El clown des d’una 
perspectiva de gènere, amb una  
mirada interseccional que recorre 
l’humor des de la diversitat de cossos.

19 h Gra, equipament juvenil  
(plaça de l’Església, 8)

Organitza: Cía. Payasas Cirkulando 

Col·labora: Servei de Joventut

EXPOSICIONS
Exposició:  
“Dones i arts escèniques”
Les dones a les arts escèniques, un 
projecte virtual de 2021 al qual es 
va convidar a totes aquelles dones 
que treballen en el món de les arts 
escèniques: directives, programadores, 
responsables de comunicació, 
tècniques, actrius, ballarines, guionistes, 
dissenyadores, escenògrafes... Com a 
resultat, les il·lustradores Clara Sáez i la 
Gala Pont van crear quatre il·lustracions.

Del 7 de març a l’1 d’abril.  
Biblioteca Can Pedrals
Organitza: Biblioteques de Granollers

Mostra d’imatges:  
“Dones cuidadores”. Format virtual
Una seixantena de fotografies del 
segle XX, des dels inicis fins a la 
dècada dels setanta, que mostren 
mestres, infermeres, monges... fent 
tasques de cures.   

A partir del 8 de març al portal  
de l’Arxiu d’Imatges:  
https://arxiufotografic.granollers.cat 
Organitza: Arxiu Municipal

Exposicions “Teixint cures”
Les peces elaborades als tallers  
i amb els kits del projecte  
“Teixint cures” s’exposaran als cinc 
centres cívics de la ciutat.

Del 14 al 31 de març.  
Centres Cívics de Granollers
Més informació:  
www.granollers.cat/centrescivics
Organitza: Xarxa de Centres Cívics

Exposició: Un dret, un vot
Material creatiu de l’alumnat que ha 
participat a les sessions de treball 
del Projecte Dinamo sobre el sufragi 
femení a l’Estat espanyol. Les creacions 
han estat construïdes a partir de la 
reflexió sobre conceptes vinculats als 
drets de les persones, a la història dels 
feminismes i a la igualtat de gènere.

Del 17 al 31 de març. El Gra
Organitza: Servei de Joventut, Centre de Cultura per 
la Pau i Servei d’Igualtat de Gènere

ALTRES
Document del Mes.  
Format virtual
Carta de l’Agrupación de Mujeres 
Libres FAI comunicant el canvi 
de nom de l’entitat, Agrupació 
Femenina Antifeixista, pel 
d’Agrupació de Dones Lliures, 1937
A partir del 8 de març al web de l’Arxiu 
Municipal de Granollers:  
www.granollers.cat/arxiu  
Organitza: Arxiu Municipal

Projecte #Teixint Cures

Aquest 8 de Març et convidem a 
fer visibles les tasques de cura i a 
donar-los el valor que els correspon. 
La cura de les persones més grans 
i de les més petites, les tasques 
quotidianes de la llar, tot allò que es 
cou a les cuines, als safarejos i als 
celoberts. Totes les feines que un 
dia rere l’altre fan moure el món.

Et proposem crear una obra que 
passarà a formar part d’una 
instal·lació artística feta amb les 
obres de totes les persones que hi 
vulgueu participar. 

A partir del 7 de febrer:
1. Ves al centre cívic més proper i 

demana el kit 8M

2. Dins el kit trobaràs: un llibret amb 
material per reflexionar sobre les 
cures, fil, agulla i la peça sobre la 
qual et proposem treballar  
(una bena o bé una baieta)

3. Fes la teva peça única: broda, 
estripa, estampa,  
cus, enganxa o tenyeix

4. Torna la peça ja acabada al 
centre cívic on vas recollir el kit 
abans del 25 de febrer

5. Vine el 6 de març a les 12 del 
migdia a la Porxada a veure la 
instal·lació Teixint cures 

Si prefereixes participar a la iniciativa 
a través d’un taller amb l’artista 
Queralt Illa, pots consultar les dates 
i inscriure’t a: www.granollers.cat/
teixintcures

Organitza: Ajuntament de Granollers

DIA INTERNACIONAL  
DE LES DONES
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