
Dimarts 1 de març
NACIDAS PARA EL PLACER, conversa 
amb MIREIA DARDER
Doctora en psicologia i cofundadora de l’Institut 
Gestalt de Barcelona, Mireia Darder va escriure 
aquest llibre amb la idea de que les dones millorin 
el seu nivell de satisfacció amb la vida i amb la 
seva sexualitat.  L’autora analitza la sexualitat 
femenina al llarg de la història i en els diferents 
tipus de societat i proposa que les dones desen-
volupin el seu instint sexual i s’alliberin dels 
patrons de repressió patriarcals, per gaudir 
plenament del seu cos i sentir-se satisfetes amb la 
seva vida i les relacions que decideixin mantenir.

Hora: 11h
Lloc: Biblioteca

Divendres 4 de març
L’hora del conte: QUINES UNES ELLES!
A partir d’una selecció d'imatges i llibres il·lustrats, 
tots ells amb dones com a protagonistes  i amb 
un alt potencial estètic i narratiu,  es mostren 
diferents models de personatges femenins en les 
històries. Dones desacomplexades, dones que 
porten a terme accions que transcendeixen de 
l’espai privat, dones que es rebel·len, dones 
orgulloses de ser com són, dones que transfor-
men la seva realitat i la dels més propers. Amb 
aquesta activitat es pretén oferir una sèrie de 
referents positius femenins, que reforcin el trenca-
ment dels estereotips sobre els rols de les dones i 
els homes en la societat, arrelats en molts dels 
contes tradicionals.
A càrrec de Mariona Trenchs.
Activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. 

Hora: 18h
Lloc: Biblioteca

Cinema: LA BICICLETA VERDE
Títol original: Wadjda, 2012 - Durada: 98 min. - 
País: Arabia Saudí - Direcció i guió: Haifaa Al-Man-
sour - Música: Max Richter - Fotogra�a: Lutz 
Reitemeier
La pel·lícula es basa en la vida de una neboda de la 
directora. Wadjda té deu anys i viu en una societat 
tan tradicional que certes coses com anar en 
bicicleta li estan totalment prohibides. Tot i això, 

és una nena divertida i emprenedora que bordeja 
sempre el límit entre allò autoritzat i allò prohibit. 
Wadjda desitja tenir una bicicleta per poder 
competir amb el seu amic Abdullah en una 
carrera, però la seva mare no li ho permet perquè 
les bicicletes són un perill per a la dignitat d’una 
noia.  

Hora: 21h
Lloc: La Patronal

Dimarts 8 de març
Jornada EMPRENDRE EN FEMENÍ
Primer dinar Networking de dones emprenedores 
del municipi, amb l’objectiu de facilitar un espai 
de trobada, intercanvi d’experiències, formació i 
apoderament a totes les dones que hagin emprès 
una iniciativa de negoci propi o la vulguin 
emprendre.
14h: Inauguració de la jornada a càrrec  de l’Alcal-
dessa, Il·lma. Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba
14:15h: L’apoderament femení a càrrec de Blanca 
Moreno Triguero, sociòloga, emprenedora i 
presidenta d’ADE Vallès.
15:45h: cafè i Networking

Per a més informació podeu contactar amb el 
Servei d’Emprenedoria i el Servei de Coeducació i 
Polítiques de Gènere, trucant al 937216800.

Lloc: Celler Masia Can Barra

LECTURA DEL MANIFEST
Hora: 12h
Lloc: Plaça de la Vila

ACTE DE LLIURAMENT DEL PREMI 
DONA 2016
Hora: 19h
Lloc: La Patronal

Dijous 10 de març
EUROAFRICANS: GÈNERE I DESEN-
VOLUPAMENT
Conferència Gènere i desenvolupament 
rural
Les dones de l'Àfrica Subsahariana rural són 
generadores d'estratègies de canvi, de supervi-
vència i de resistència, les quals han tingut papers 
molt importants en els processos de democratit-
zació, de lluites i de moviments al continent 
africà.També s’analitzaran múltiples discrimina-
cions que pateixen les dones rurals africanes per 
qüestions de gènere. Quines són aquestes 
discriminacions des d'una visió global per 
analitzar sobre com evolucionar en el procés 
d'igualtat de gènere en el món.
A càrrec de Lola López, antropòloga i especialista 
en Àfrica, Bombo N'Dir, defensora de la igualtat i la 
integritat física de les dones i Anna Alié tècnica en 
Educació pel Desenvolupament i Cooperació.

Hora: 19h
Lloc: Centre Municipal d’Informació i Recursos per 
a Dones

Divendres 11 de març
Xerrada 
DONES PALESTINES SOTA L’OCUPA-
CIÓ ISRAELIANA
Xerrada sobre la situació i les estratègies de 
resistència de les dones palestines als territoris 
ocupats per Israel i presentació de la iniciativa 
Dones Rumb a Gaza. A càrrec de les periodistes i 
activistes Laila Serra i Laura Arau.

Hora: 19h
Lloc: C.C. Masia Can Feliu

Dimarts 15 de març
Docufòrum 
QUI COMPTA? MARILIN WARING A 
SEXE, MENTIDES I ECONOMIA 
GLOBAL
Títol original: Who’s counting? Marilyn Waring 
on sex, lies and global economics - Directora: 
Terre Nash - País: Canadà - Any: 1995 - Durada: 

94 minuts
Sinopsi: Documental que desenvolupa les idees 
de l’economista Marilyn Waring, que proposa una 
alternativa de la visió econòmica mundial i un 
canvi dels dogmes o preceptes que regeixen els 
modes de viure i entendre el món a tot el planeta. 
Amb ironia i intel·ligència, la pel·lícula desmiti�ca 
el llenguatge econòmic hegemònic, proposant 
noves maneres de treballar amb mesures més 
humanes i que afavoreixin la qualitat de vida a tot 
el món.
A càrrec de Drac Màgic.
Hora: 19h
Lloc: C.C. Masia Can Feliu

Dimecres 16 de març
Xerrada 
EL FUTUR COMENÇA AVUI
Xerrada a càrrec de Lancy Dodem entorn l’exposi-
ció que, sota el mateix nom, mostra la situació 
d’exclusió i vulnerabilitat que viuen milers de 
persones a l’Índia i que es podrà visitar a l’Escola 
d’Adults L’Olivera del 22 de febrer al 18 de març.

Hora: 19h
Lloc: Escola d’Adults L’Olivera



Exposicions
EL FUTUR COMENÇA AVUI
Aquesta exposició de la Fundació Vicenç Ferrer 
mostra la situació d’exclusió i vulnerabilitat en la 
que viuen milers de persones a l’Índia per formar 
part d’unes determinades castes o pel simple fet 
de ser dona. La Llei índia garanteix que totes les 
persones són iguals i posseeixen els mateixos 
drets. Tot i així, les persones que pertanyen a les 
castes més desafavorides de l’Índia, encara 
pateixen una forta exclusió social. Dones i nenes 
també són discriminades en una societat amb un 
sistema patriarcal molt arrelat.

Dates: del 22 de febrer al 18 de març
Lloc: Escola d’Adults L’Olivera

EUROAFRICANS
La divisa sorgeix com símbol universal de la 
creativitat i solidaritat africana, i com emblema de 
la lluita diària d'un continent que aspira assolir la 
dignitat humana a través del seu propi esforç. 
L’exposició mostra 100 bitllets creats per dones 
rurals del Senegal i fabricats amb recursos locals 
com pell d'anyell, sabó local, carbassa o trossos de 
plàstic. Creant una moneda autòctona que 
digni�ca el treball i la creativitat africana. Dins 
cada bitllet trobem la simbologia de 100 €A 
(euroafricans) i elements característics de la seva 
cultura que ens endinsen a la realitat social, 
cultural i econòmica de les poblacions rurals del 
sud de Senegal.

Dates: de l’1 al 31 de març
Lloc: Centre Municipal d’Informació i Recursos 
per a Dones

DONES PALESTINES SOTA L’OCUPACIÓ 
ISRAELIANA
De la fotògrafa Patricia Bobillo Rodríguez. L’expo-
sició vol fer visible la importantíssima aportació i 
lluita, en alguns casos pací�ca, en d’altres no, de 
les diverses dones palestines que viuen sota 
l’ocupació, l’apartheid i una continuada neteja 
ètnica. Aquesta mostra és un petit homenatge 
que digni�ca la seva lluita històrica.

Dates: 1 al 30 de març
Lloc: C.C. Masia Can Feliu

FEDERICA MONTSENY
Federica Montseny volia ser, essencialment, 
escriptora, però la lluita política es va imposar i va 
marcar la seva existència. Des de la seva posició 
de política i sindicalista, a través dels seus articles 
i novel·les, va qüestionar el model patriarcal, que 
encara avui restringeix les llibertats de les dones, i 
va dedicar la seva vida a la recerca d'una autono-
mia individual per a ella i per a totes les seves 
contemporànies.

Dates: del 2 al 31 de març
Lloc: C.C. Torre Julià

Tallers
NOSALTRES: RESSIGNIFICANT ELS 
NOSTRES COSSOS
Amb el present taller proposem generar un espai 
de re�exió, diversió i creació al voltant de les 
nostres identitats com a dones, mitjançant la 
fotogra�a. A partir de l’escenari de la cultura 
visual, volem crear un ambient de sororitat, 
creativitat i apoderament entre les dones partici-
pants, convidant-les a realitzar imatges autobio-
grà�ques que explorin les seves identitats i la 
seva imatge corporal, qüestionant els cànons de 
bellesa imposats i la publicitat.

Inscripcions: del 7 al 31 de març, mitjançant 
correu electrònic a:
sumemxlaigualtat@santquirzevalles.cat o bé 
trucant al 937216800 ext.5228 
Dates: dijous del 7 d’abril al 26 de maig
Hora: 18h a 20h
Lloc: Centre Municipal d’Informació i Recursos 
per a Dones
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