24 DE MARÇ
7a Mostra Nacional de Cançó
Improvisada.
Enguany, la Mostra Nacional de Cançó
Improvisada de Sant Quirze del Vallès
comptarà amb les millors glosadores dels
Països Catalans. Maribel Servera, Mireia
Mena, Berta Llos, Laia Pedrol, Annabel
Villalonga i Fardatxa improvisaran rimes i
lletres sobre les temàtiques que proposi la
presentadora i el públic a ritme de corrandes i garrotins que de ben segur ens sorprendran i divertiran. Abans, però, com és
habitual tindrà lloc la Mostra Infantil en
què les alumnes de l’Institut Sales i Xandri demostraran el seu enginy a l’hora de
construir improvisadament versos i estrofes en ritmes diversos.
18 h
La Patronal
Organitza: Glosadores de la Serra i Ajuntament de Sant Quirze

ACTIVITATS DE LES
ENTITATS
9 DE MARÇ
Xerrada “Cicle menstrual hormonal femení”
Les 4 fases, eines de cada fase i ecomenstruació conscient, a càrrec de Gemma
Guillamón.
19h
Sala de la Impremta / Estraperlo Coop
(C/Pintor Vila Puig, 12)
Organitza: Gallines de la Serra

Sopar de dones

21:30 h
Centre Cívic Torre Julià (C/ Josep
Mitats, 10)
Organitza: El Racó de la Dona

11 DE MARÇ
Ballada de country

11:30 h
Plaça Anselm Clavé
Organitza: Associació Country Mussols

15 DE MARÇ
Xerrada “El sexe conscient”
Parlarem sobre la responsabilitat sexual:
sobre ser responsable dels nostres desitjos, del nostre plaer, la nostra comunicació i la nostra gestió emocional. A càrrec
d’Anahí Candela.
19 h
Sala de la Impremta / Estraperlo Coop
(C/Pintor Vila Puig, 12)
Organitza: Gallines de la Serra

Sopar-xerrada El sexe que volen
les dones
Exposició de situacions en diferents etapes de la vida amb desdramatizació del
sexe, a càrrec de Carme Sánchez, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella.
20.30 h
Restaurant Els nens de l’Avi, SQV
Preu: 18€
Organitza: Dones per Sant Quirze

17 DE MARÇ
Festival per les dones
Actuacions de playback amb petit berenar
a la finalització
18 h
Casal d’avis
Preu: Aportació d’aliments per a l’ONG
Les Fonts Solidària
Organitza: Dones per Sant Quirze i Casal
d’Avis

EXPOSICIONS
No volem que la revolució ens
neixi morta. “Maria-Mercè
Marçal, acció feminista i política
(1975-85)”

De l’1 al 31 de març
Espai Maria-Mercè Marçal
Organitza: Servei de Feminismes i LGTBI

Exposició dones i literatura

Dates: De l’1 al 16 de març al centre Cívic
Can Feliu i el 18 de març dins de la mostra
pedagògica
Inauguració: 1 de març a les 19h al centre Cívic Can Feliu
Organitza: alumnes de 3r ESO de l’INS
Salas i Xandri

Exposició “ Dones del Barri”

Del 7 al 23 de març
Centre Cívic Torre Julià
Organitza: Servei de Joventut Les Fonts

TALLERS
Aloha, descobreix-te creant
Taller d’expressió artística per a dones
A càrrec de la Paula Bito, dissenyadora
gràfica.
1,8,15 i 22 de març
De 16:30 a 18 h
Canya Jove, Centre Cívic Can Feliu

ACTIVITATS ALS INS
Qui és Qui? Les dones fem
història
Dinàmiques als INS Sales i Xandri i INS
Sant Quirze durant l’hora del pati
Hora del pati
7 i 14 de març

1 DE MARÇ

8 DE MARÇ

“Vull emprendre un negoci”

Dia internacional de les dones

Curs especialment dirigit a aquelles dones
que vulguin emprendre, amb l’objectiu
que reconeguin totes aquelles competències pròpies i vàlides per engegar un projecte propi.
De 9:30 a 13:30 h
Espai Maria-Mercè Marçal
(Passatge Dalí, 8)
Informació i inscripcions al Servei de
Feminismes i LGTBI:
sumemxlaigualtat@santquirzevalles.cat
tel. 937216800 ext. 5208

2 DE MARÇ
Cinefòrum “Princeses i bruixes:
Les heroïnes de Miyazaki”
Projecció de Nausicaä de la vall del vent i
debat posterior a càrrec de l’Anna Junyent,
graduada en Ciències de la Comunicació i
guanyadora d’un premi pel treball de final
de grau “Anàlisi de la representació femenina en la filmografia de Hayao Miyazaki”
18 h
Biblioteca Municipal
(C/Eduard Toldrà, s/n)

Lectura del Manifest
12 h
Plaça de la vila

Representació del símbol de les
dones i lectura commemorativa
de poemes
Amb la col·laboració de l’Escola d’Adults
l’Olivera i l’Aula d’Extensió Universitària
Exposició de Maria-Mercè Marçal i esmorzar.
12:30 h
Espai Maria Mercè Marçal

III Jornada Emprendre en Femení

Tercer dinar-networking per a dones
emprenedores o que vulguin començar
a emprendre el seu negoci. Sessió dinamitzada per Roser Sellés, coach, amb la
presentació de l’experiència cooperativista L’Estraperlo i de Banca Ètica FETS,
Finançament Ètic i Solidari.
14 h
Lloc: Celler de Can Barra
(Passeig Can Barra, s/n)
Inscripcions fins el 2 de març al servei
de Feminismes i LGTBI,
Tel. 937216800 ext.5228,
sumemxlaigualtat@santquirzevalles.cat.

Acte de lliurament del Premi
Dona de SQV
El Premi Dona té com a objectiu reconèixer i visibilitzar socialment el valor
del treball realitzat per dones que hagin

contribuït a millorar la situació de les dones del municipi i a avançar cap a relacions equitatives entre dones i homes.
Amb l’actuació de la Bella Quirze Band.
19 h
Sala Històrica de la Patronal
(Av. Pau Casals, 86)

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.
20:30 h
Sala nova de la Patronal

9 DE MARÇ
Hora del conte: Encara que sigui
una nena...
Els pirates no són tots homes, les princeses no han de tenir sempre un príncep, no
tots els lleons han d’anar a caçar, ni hem de
dir a tot que sí...contes per a nens...contes
per a nenes...contes...contes. A càrrec de
Susagna Navó.
18h
Biblioteca Municipal
Activitat gratuïta. Entrades anticipades a
http://entrades.santquirzevalles.cat

10 DE MARÇ
Concert de Gemma Humet
La cantant i pianista terrassenca Gemma
Humet ens presenta el seu nou treball
“Encara” (2017), amb diferents creacions
al voltant de conflictes vigents, com la crisi dels refugiats, i d’altres que han deixat
petjada, com la Guerra Civil.
20 h
Sala Històrica de la Patronal
Entrada general: 8€
Entrada reduïda (menors de 25 anys,
pensionistes i persones a l’atur): 6,40€
Entrades anticipades a
http://entrades.santquirzevalles.cat

11 DE MARÇ
Cinema a la Patronal:
Al sostre del món
Rémi Chayé. França-Dinamarca, 2015. 81
minuts. A partir de 6 anys
1882. Sant Petersburg. Sasha, una joveneta de l’aristocràcia russa, ha estat sempre fascinada per la vida aventurera del
seu avi, Olukin. Explorador famós, va
fer construir un magnífic vaixell trencaglaç, el Davai, que no ha tornat de la seva
darrera expedició a la conquesta del Pol
Nord. Sasha decideix partir cap al Gran
Nord seguint la pista del seu avi per tal de
recuperar el famós vaixell.
17 h
Sala Històrica de la Patronal
Entrada general: 2,5€
Entrades anticipades a http://entrades.
santquirzevalles.cat

Cinema a la Patronal: Júlia Ist
Elena Martín. Espanya, 2016. 90 minuts.
Drama. A partir de 12 anys
Júlia és una estudiant d’arquitectura que
decideix marxar d’Erasmus a Berlín. És
la primera vegada que marxa de casa. La
ciutat, freda i gris, li dóna una benvinguda més gèlida de la que s’esperava.
18:30h
Sala Històrica de la Patronal
Entrada general: 2,5€
Entrades anticipades a
http://entrades.santquirzevalles.cat

13 DE MARÇ
Models femenines en les distòpies i les utopies audiovisuals.

i n’ha perdut el contacte. Una tardor, ella
torna i es desencadena aquest relat sobre
la maduresa i els canvis de l’Anglaterra
rural d’avui. El signa una de les dramaturgues més reconegudes del panorama
britànic actual.
Hora de sortida:
17:45h de Les Fonts i
18h de SQV
Teatre Lliure de Montjuïc

16 DE MARÇ

Cinema a la Patronal: Ballerina

Projecció d’El viatge de Chihiro i debat
posterior a càrrec de l’Anna Junyent, graduada en Ciències de la Comunicació
i guanyadora de un premi pel treball de
final de grau “Anàlisi de la representació
femenina en la filmografia de Hayao Miyazaki”
18 h
Biblioteca Municipal

Éric Warin, Éric Summer. França-Canadà,
2017. 89 minuts, Apta per a tots els públics.
La Felícia és una nena que viu en un orfenat. La seva passió és convertir-se en
ballarina professional. Per aconseguir-ho,
s’escapa a París amb l´ajuda del seu amic
Víctor.
17 h
Sala Històrica de la Patronal
Entrada general: 2,5€
Entrades anticipades a http://entrades.
santquirzevalles.cat

17 DE MARÇ

23 DE MARÇ

Cinema a la Patronal:
Una pastisseria a Tòquio (VOSE)

Teatre - Dansa: Aüc, el so de les
esquerdes.

Naomi Kawase. Japó, 2015. 113 minuts.
Drama. Autoritzada per a tots els públics.
El Sentaro dirigeix una petita pastisseria
que serveix dorayakis, pastissets farcits
de salsa de fesols vermells, i uns dolços
anomenats an. Quan una dona gran, la
Tokue, s’ofereix a ajudar-lo a la cuina, ell
hi accedeix de mala gana. Però la dona
demostra tenir màgia a les mans.
19 h
Sala Històrica de la Patronal
Entrada general: 2,5€
Entrades anticipades a
http://entrades.santquirzevalles.cat

AÜC és allò que se sent entre les costures
del silenci i la ràbia. És el crit o el lament
silenciat en la nostra quotidianitat. És un
lloc incòmode però necessari. AÜC va de
tu i de mi, de nosaltres. Les violències sexuals són invisibilitzades per desconeixement, connivència o horror. Les violències
sexuals són diverses i molt més extenses
del que volem imaginar.
Una producció de Les Impuxibles.
Intèrprets: Júlia Barceló, Maria Salarich,
Olga LLadó, Ariadna Peya i Clara Peya.
20 h
La Patronal
Entrada general: 8€
Entrada reduïda (menors de 25 anys,
pensionistes i persones a l’atur): 6,40€
Entrades anticipades a
http://entrades.santquirzevalles.cat

Cabaret Hora Bruixa
Un cabaret feminista molt especial per
reivindicar els actes del Dia Internacional
de les Dones. No te’l pots perdre!
21:15 Presentació-Clown-Màgia
amb La Paya, S.A.

Una passejada per l’evolució dels models
i arquetips femenins presents en les ficcions i el seu paper en els relats cinematogràfics relacionats amb escenaris d’anticipació. De La llevadora d’Alice Guy al
Cuento de la Criada de Margaret Atwood.
18 h
Escola d’Adults L’Olivera, Masia
Can Barra (Passeig Can Barra, s/n)

21:30 Poesia musicada amb Controversia

14 DE MARÇ

23:20 Concert amb les Cecilias
pop rock.

Sortida al teatre:
Si mireu el vent d’on ve

00:00 Concert amb Tríbade grup
de RAP, amb influències del
Flamenco, el soul, l’afrotrap i el
reggaetton.
21 h
Sala nova de la Patronal.

Irene és la mestressa d’una finca dedicada
al cultiu de pomes, on viu amb el seu fill.
La seva filla se’n va anar fa molt de temps

Cinefòrum “Princeses i bruixes:
Les heroïnes de Miyazaki”

22:00 Micro-teatre: “La más
indicada”. A càrrec de la Cia. La
Indicada
22:25 Monòleg “Els pèls del bany”
a càrrec de la Cia. Rounders
22:50 Show Cabaret i poledance
a càrrec de la Cia. B-Polèmic

