
Actes de  
commemoració 
amb motiu del dia 
internacional de 
les dones

DE L’1 AL 31 DE MARÇ
EXPOSICIÓ (IN)VISIBLES I (O)CULTES DEL MUSEU 
DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA
Neix de l’interès i la necessitat del Museu de Ciències Na-
turals de Barcelona de fer visibles les dones en diversos 
àmbits, en aquest cas el de la Ciència.
A l’Espai Maria-Mercè Marçal.

DEL 3 AL 17 DE MARÇ
EXPOSICIÓ “QUÈ PENSEN LES DONES?”
Exposició d’art de reproduccions d’obres de l’artista nord 
-americà Edward Hopper
A la Biblioteca Marcel Ayats Organitzada per l’Associació 
Artística i Cultural Grup TT

3 DE MARÇ
CONCERT: LA MIDA D’ANNA ANDREU* 
Anna Andreu torna de nou acompanyada per Marina 
Arrufat per a presentar vuit cançons que immediatament 
s’han convertit en unes perfectes successores del pecu-
liar estil que les caracteritza i que tant ens va atrapar en 
Els Mals Costums. 
20 h a la Sala Josep Brossa - La Patronal
Entrada general: 5€ 
Entrada reduïda (persones menors de 18 anys, en situació 
d’atur o jubilades): 2€ 
Amb el suport del Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya i l’Àrea de Cultura de la Diputació de 
Barcelona.

7 DE MARÇ
TALLER DE PANCARTES PEL 8 M 
Activitat adreçada a joves a partir de 12 anys. 
17 h a la Masia de Can Feliu

8 DE MARÇ
PILATES
Sessió de Pilates gratuïta i oberta per a tota la ciutadania.
De 9:30 a 10:30 al Complex Esportiu Municipal de Can 
Casablanques Coorganitzada per Inacua

 LECTURA DEL MANIFEST DEL 8 DE MARÇ 
12 h a la Plaça de la Vila

MARXA LILA
Caminada urbana d’uns 5 quilòmetres gratuïta, oberta i 
indicada per a tota la ciutadania.
De 17 a 19 h. Sortida i arribada al Complex Esportiu Muni-
cipal de Can Casablanques Coorganitzada per Inacua

9 I 16 DE MARÇ
EMPRENDRE EN FEMENÍ
Activitat dirigida a dones emprenedores en fase d’idea-
ció del seu projecte o que ja l’estan iniciant. 
“Els condicionants socials i les barreres de gènere en 
el sector empresarial”. Sessió reflexiva amb un alt 
component pràctic.
A través de metodologies molt pràctiques i participati-
ves, es farà un recorregut pel propi significat d’em-
prendre com a dones, talent i lideratge femení, valors i 
emocions, el nostre sisè sentit, i altres molts temes.
Horari i espais: De 10 h a 14 h. 
Activitat sense cost. Cal inscripció prèvia a través del 
correu: emprenedoria@santquirzevalles.cat, places 
limitades. L’espai on es realitzarà l’activitat es comuni-
carà a les persones inscrites.

9 DE MARÇ
TALLER DE PANCARTES PEL 8 M
Activitat adreçada a joves a partir de 12 anys
18 h al Centre Cívic Torre Julià

DOCUMENTAL NISSAH 
La discriminació contra les dones i la lluita pels seus 
drets és universal i col·lectiva. A països com el Líban 
i Jordània la violència exercida contra les dones s’ha 
agreujat en els últims anys a causa del conflicte a Síria. 
De la directora Melissa Silva Franco, Nisaah (Dones) és 
un documental a quatre veus, que ens acosta a la lluita 
quotidiana de quatre dones en un context de violència, 
opressió i contrastos. Versió original en àrab subtitulada 
al castellà. 
19 h a la Sala Josep Brossa de La Patronal
Activitat gratuïta. Accés lliure.

10 DE MARÇ
HORA DEL CONTE ESPECIAL DIA INTERNACIONAL DE 
LES DONES: “TU NO POTS!”* 
“Tu no pots! és un espectacle ple de contes curtets que 
ens expliquen que nenes i nens, homes i dones, tenen 
els mateixos drets i els mateixos deures, que uns i 
altres hem de ser respectats i no podem ésser discrimi-
nats per qüestions de gènere, ni per cap altre motiu” 
Activitat adreçada a famílies amb infants a partir de 4 
anys. 
18 h a la Sala d’actes de la Biblioteca Marcel Ayats 
A càrrec de Berta del Poblet

PUNT LILA ITINERANT 
De 18 h a 20 h a Les Fonts: voltants de Torre Julià, escola 
Pilarín Bayés, pistes esportives i plaça Nova.
 
ACTE DE LLIURAMENT DEL PREMI DONA I CONCERT 
DE BETH RODERGAS* 
18.30 h a la Sala Josep Brossa-La Patronal 
Amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones i la 
Diputació de Barcelona 

SOPAR ENTRE DONES I ESPECTACLE  
D’IMPROVISACIÓ TEATRAL 
Trobada entre dones d’entitats i col·lectius locals.  
Assistència amb invitació
20.30 h a la Sala Salut Pastor – La Patronal  

11 DE MARÇ
FEM POP
FemPop és un festival que vol ser un puny alçat contra la 
desigualtat de gènere que regna a la indústria musical. 
Enguany aquest festival celebra la quarta edició a Sant 
Quirze del Vallès i comptarà amb les artistes Freschard, 
Bokeh i Linària. 
12 h a la Plaça de la Vila

PUNT LILA ITINERANT
De 17 h a 20 h als Carrers i parcs de Sant Quirze del Vallès 
zona nucli urbà 

12 DE MARÇ 

BALLADA COUNTRY
D’11.30 a 13.30 h a la plaça d’Anselm Clavé
Organitzada per l’Associació Country Sant Quirze

CONCERT: A LES DONES DEL BLUES*
Ster Wax & Carla Sunday + David Giorcelli trio
Aquests darrers anys, Wax&Boogie s’ha convertit en un 
dels millors i més valorats formats del panorama del 
Blues, del Rhythm&Blues i del BoogieWoogie. Ster Wax i 
David Giorcelli han sabut copsar com a pocs el veritable 
esperit de la música tradicional del poble afroamericà per 
transformar-lo en el seu propi mitjà d’expressió. 
Aquesta vegada se’ls uneix Carla Sunday, una jove can-
tant tot i que molt reconeguda en el gènere per la seva 
veu profunda, potent i captivadora.  
Oriol Fontanals al contrabaix i Reginald Vilardell a la ba-
teria completen la proposta. Tots s’han reunit per donar 
homenatge a les que van ser i són les dones del blues.
20 h a la Sala Josep Brossa-La Patronal 
Organitza: Amics de la Música

14, 21 I 28 DE MARÇ
CURS D’AUTODEFENSA FEMINISTA*
Curs d’autodefensa de tres dies amb Karin Konkle, tercer 
Dan de Aikido en la Ki No Ken Kyu Kai International Asso-
ciation de Doshu K. Yoshigasaki i autora del llibre Autode-
fensa feminista para todo el mundo (2021). Taller pràctic 
interactiu, amb jocs de rol, entrenament físic, l’ús
controlat de situacions de “simulacre”. Places limitades 
per ordre d’inscripció.
De 18 h a 20.30 a la Sala tallers de l’Espai Maria-Mercè Marçal 
Amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones i la 
Diputació de Barcelona

15 DE MARÇ
DEBAT INTERGENERACIONAL: SEXE O GÈNERE,  
BIOLOGIA O CONSTRUCCIÓ SOCIAL? 
17 h al Casal Serra de Galliners
A càrrec de joves del servei comunitari

16 DE MARÇ
TARDA DE JOCS EN CLAU DE GÈNERE 
Activitat adreçada a joves a partir de 12 anys
17 h al Centre Cívic Can Feliu

TARDA DE DINÀMIQUES I JOCS EN CLAU DE GÈNERE
Activitat adreçada a joves a partir de 12 anys
17 h al Centre Cívic Torre Julià

17 DE MARÇ
HORA DEL CONTE: “JO NO TINC SIRÍ”
La tortuga Clementina, el lleó Ernest, la Marta i en Max 
ens faran reflexionar sobre la igualtat de gènere.  
Adreçat a famílies amb infants a partir de 3 anys. 
A càrrec de Núria Alonso (Suc de Contes).
17 h al Centre Cívic Torre Julià

CONCERT MÓNICA GREEN*
Mónica Green, la brillant cantant nordamericana, ens 
presenta una recopilació de temes de Jazz, Soul,Blues i 
R & B, dels principals èxits de la música negra dels 60, 
70 i 80, que han passat a la historia i formen part de 
la seva vida. Amb una posada en escena espectacular, 
transmet al públic tota l’energia del seu directe, sent 
una de les millors veus de música negra del país.
19 h a la Sala Josep Brossa-La Patronal  
Amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones i la 
Diputació de Barcelona

INAUGURACIÓ “JOVES CREADORES” 
19 h al Vestíbul masia de Can Feliu 
L’exposició es podrà visitar del 17 al 31 de març.

CONTROVERSIA
“Controversia” presenta Dels límits coneguts, el nou 
poemari escrit per Cristina Giménez Barrera, que és 
alhora un viatge pels marges de la intimitat i alhora un 
descobriment per reconèixer, amb contundència, un 
temps present que cal temptar. Format pel guitarrista 
David Marcos Landry i la mateixa Cristina, presenten un 
espectacle poètic i sonor per aconseguir temptar tot  
allò que sí importa.
19.30 h a la Terrasseta de la masia de Can Feliu 

22 DE MARÇ
REINVENT-ART: APODERAMENT FEMENÍ 
Taller d’art experimental adreçat a noies a partir de 12 anys
17 h al Centre Cívic Can Feliu

24 DE MARÇ
JO I LA MEVA FUTURA JO DE LA RATETA JA NO 
ESCOMBRA L’ESCALETA* 
Un espectacle social on la veu de la dona es converteix 
en una eina d’equilibri descartant tensions i conflictes. 
Conduint monòlegs i reflexions musicades i cançons 
pròpies cap a l’empoderament a través de l’humor. És 
un espectacle satíric i assertiu des de l’escena; inspirat 
en la història personal de l’autora amb un alter ego, La 
Rateta. És un espectacle dirigit a públic adult tot i que a 
més, és apte per a tots els públics.
19 h a la Sala Josep Brossa-La Patronal 
Amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones i la 
Diputació de Barcelona

26 DE MARÇ
TEATRE FAMILIAR: LES PIRATES DE TERRA ENDINS* 
Han existit realment dones Pirates?
Aquesta és la pregunta que es fan dues germanes de 
terres de secà quan descobreixen un misteriós bagul que 
les portarà a recórrer un llarg viatge per anar a veure 
el mar. Pel camí aniran coneixent la història de Blanca 
Martingales, la Reina dels Pirates, i la seva extraordinà-
ria vida. 
18.30 h a la Sala Josep Brossa-La Patronal 
A càrrec de la Companyia Sgratta. 
Organitza: Rialles Sant Quirze

31 DE MARÇ
NIT JOVE DE TEATRE MUSICAL “LIZZIE” A CÀRREC 
DE LA COMPANYIA “LES BIAIX”* 
Basat en l’obra de teatre musical Lizzie, aquest concert 
hard rock mostra una poderosa declaració feminista que 
obra debats morals universals. Lizzie és l’antiheroïna 
que diu prou als abusos i fa un crit a la llibertat, posant 
tota la seva energia per canviar la realitat que l’envolta. 
Aquest concert teatralitzat està basat en fets reals 
de finals del s.XIX on es dona visibilitat a les persones 
LGTBIQ+ que ja existien aleshores i com això conviu en 
aquell context històric d’espai-temps.“L’estiu de 1892, a 
Fall River (Massachusetts, EUA), la Lizzie Borden va ser 
acusada d’assassinar el seu pare i la seva madrastra 
amb una destral. Les declaracions dels testimonis eren 
incoherents i contradictòries, no hi havia prou proves 
incriminatòries, de manera que finalment la Lizzie va ser 
declarada innocent”.
22 h a la Sala Josep Brossa-La Patronal 
Espectacle recomanat a partir de 12 anys.  
Entrada gratuïta amb reserva prèvia 
 

DE L’11 AL 21 D’ABRIL
EXPOSICIÓ “JOVES CREADORES” 
Al Vestíbul centre Cívic Torre Julià

8M
SANT QUIRZE 
DEL VALLÈS

*Activitat amb reserva d’entrades a
entrades.santquirzevalles.cat

http://entrades.santquirzevalles.cat
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LES TEVES ENTRADES
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