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DIA INTERNACIONAL

DE LES DONES

PER A MÉS INFORMACIÓ 

Regidoria de Feminisme i LGTBIQ+
607 280 750

dones@cerdanyola.cat

Campanya Les dones som notícia, som cançó, som revolta...
Les xarxes socials del Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver s’ompliran de 
notícies, cançons i propostes per posar en valor el paper de les dones i dels 
moviments feministes al llarg de la història i fins avui.
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver 
De l’1 al 31 de març

Exposició documental Dones, ho podem tot!
Recull de diversos documents vinculats a la Diada Internacional de les 
Dones.
Biblioteca Central de Cerdanyola
De l’1 al 18 de març

Exposició SomHistòria. l’Altra cara de la història
Mostra que presenta una selecció de dones de diferents àmbits professionals 
de les que se n’ha conservat la memòria en un món masculí. Elles són una 
petita mostra de les milers de dones excepcionals de les que no n’ha quedat 
cap rastre. La mostra ha estat comissariada i produïda per l’Ajuntament de 
Cerdanyola.
Sala d’exposicions de l’Ateneu
Del 3 al 19 de març

Exposició Mirades de Dones
Presenta un conjunt de fotografies amb mirades de dones, dones de 
Cerdanyola i altres dones protagonistes de la història. L’exposició ha estat 
produïda per l’entitat Dones per la Igualtat.
Ateneu
Del 6 al 20 de març

Exposició SomHistòria. Resistents i deportades
Trajectòria de dones de diverses nacionalitats i  dones de l’exili republicà 
que van formar part de la resistència francesa i que van ser perseguides, 
empresonades i/o deportades als camps de concentració nazis. Exposició 
produïda per l’Amical Mauthausen. 
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver
Del 9 de març al 8 de maig

Instal·lació d’Eugènia Balcells. Selfportrait 
Eugènia Balcells és una de les figures clau de l’art conceptual. Forma part 
d’una nissaga d’artistes molt vinculada a la població, neta de l’arquitecte 
Eduard M. Balcells i neboda de Carles Buïgas. Al MAC es presentarà la 
peça “Selfportrait” que ha estat adquirida recentment per la Generalitat i 
dipositada al museu. 
Museu d’Art de Cerdanyola
Del 9 de març al 31 d’agost

Amb el suport de:

11.30 h Respira Relax, per a l’educació feminista a càrrec de 
Respira. 
12.15 h Contacontes coeducatiu a càrrec de Llibreria Lilliput 
i Crisspeta.
13 h Espectacle de Teatre Infantil L’Anegueta Gorda amb la 
companyia de teatre Mitja i Mitjoneta.
13.45 h Cloenda a càrrec de Cerdanyola Educació Feminista.
Plaça de l’Abat Oliba
Organitza: Cerdanyola Educació Feminista amb la 
col·laboració de l’Aranyeta Xica, Esplai Cu-Cut, Llibreria 
Lilliput i Crisppeta, Respira i Sinapsis.

DIJOUS, 23 DE MARÇ  

 Cafè amb lletres - Presentació del llibre A les teves mans. 
Conversa-recital amb Sònia Moya (Silur) i Mireia Calafell 
(Nosaltres, qui)  
Biblioteca Central de Cerdanyola (Sala d’Enric Granados) 
Organitza: Ajuntament de Cerdanyola - Pla director de lectura 

DIVENDRES, 24 DE MARÇ

Pedacitos de ti
Presentació del llibre a càrrec de la seva autora Isa Martos i 
la periodista Cèlia Díez
Museu d’Art de Cerdanyola
Organitza: Dones per la Igualtat

DISSABTE, 25 DE MARÇ 

Cafè tertúlia Dones artistes a Catalunya 
Conversa amb l’autora del llibre 102 artistes, l’especialista 
Elina Norandi 
Museu d’Art de Cerdanyola.

Resistents i deportades: història d’una lluita 
Visita guiada a l’exposició “Resistents i deportades” per 
recordar les històries de dones de l’exili republicà que van 
formar part de la resistència francesa contra els nazis.
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

DIUMENGE, 26 DE MARÇ 

Art i benestar: Les etapes de la vida en relació amb l’art.  
Espai de reflexió individual sobre les diferents etapes de la 
vida a partir de l’observació de les obres del MAC a càrrec de 
la doctora Elisa Grau.
Cal inscripció prèvia. 
Organitza: Amics del MAC

DURANT EL MES DE MARÇ

Campanya SomHistòria: La història de les dones és història
Diversos emplaçaments  de la ciutat acullen imatges i biografies 
de dones que han format part de la història, per contribuir a la 
genealogia feminista recuperant i divulgant exemples de dones 
singulars i destacades de la història. Tota la informació a https://
www.cerdanyola.cat/accio-social/som-historia
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DIJOUS, 2 DE MARÇ 

La boda de Rosa, d’Icíar Bollaín, Espanya (2020)
Cinefòrum
Sala d’Actes del Museu d’Art de Cerdanyola (MAC)

Recital poètic en homenatge al 8 de març
Programa de poesia Univers Dona
Sala Enric Granados de la Biblioteca Central
Organitza: Turó Solidari

DIVENDRES, 3 DE MARÇ 

Com agafo els bastons per impulsar-me? 
Tastet d’iniciació a la marxa nòrdica
A càrrec de Xavi Ortega, tècnic esportiu titulat en Marxa Nòrdica.
Parc Esportiu Guiera
Places limitades a 30 dones
Inscripció prèvia fins el dia 1 de març a 
promociosalut@cerdanyola.cat

Igualtat sense fronteres
Homenatge en motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora
Al finalitzar l’acte es servirà un refrigeri marroquí.
Museu d’Art de Cerdanyola
Organitza: Asociación Sentidos por el Bienestar y la Inclusión 
Social

La Llei del “Només sí és sí”
Col·loqui 
AAVV de les Fontetes
Organitza: Dones per la Igualtat i Associació de veïns de les 
Fontetes

DISSABTE, 4, I DIUMENGE, 5 DE MARÇ

Dissabte, d’11 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h. i diumenge, de 10.30 a 
14.30 h

Acció en Lila
Penjada de cintes de color lila a la terrassa del Museu per 
homenatjar la lluita feminista 
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

DISSABTE, 4 DE MARÇ

Dones de la Prehistòria
Visita guiada a l’exposició: “Art Primer. Artistes de la prehistòria”  
per descobrir com era la vida de les dones a la Prehistòria
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver
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DIUMENGE, 5 DE MARÇ

Les dones d’un poblat ibèric laietà
 Visita guiada al poblat i als edificis reconstruïts per apropar-se a la 
vida quotidiana de les iberes
Per a majors de 10 anys
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

DIMARTS, 7 DE MARÇ

Dones, artistes, protagonistes
 Visita comentada per posar en valor la presència creixent de les 
obres de les dones artistes a la col·lecció del MAC 
Museu d’Art de Cerdanyola 

DIMECRES, 8 DE MARÇ 

Acte Central del Dia Internacional de les Dones
 Cercavila feminista amb l’acompanyament de Batúcamela.
 Punt de sortida: cantonada del carrer de Sant Ramon amb Carrer 
Casimir. Recorregut pels carrers de Sant Ramon i Sant Martí fins a 
la plaça Francesc Layret
 A les 18.30 h, actuacions a càrrec de la Coral Dones per la Pau 
(aCordeDones), l’Aula de Teatre de l’Ateneu i l’Escola de Música a la 
plaça Francesc Layret
A les 19h, lectura del Manifest a càrrec de Maria José Pérez Lucena

DIJOUS, 9 DE MARÇ

Dones i Seguretat
 Taula rodona sobre les dones en els cossos de seguretat i la 
percepció de la seguretat des d’una perspectiva de gènere
Cal inscripció prèvia: https://www.cerdanyola.cat/9m
Places limitades
Sala Clara Campoamor de la Masia Can Serraperera

A tiempo completo
Projecció de la pel·lícula d’Eric Gravel,  França (2021), VOSE. 
Preu: socis 3 €, general 5 € i jubilats 4 €
Teatre de l’Ateneu
Organitza: Cineclub Xiscnèfils

DIVENDRES, 10 DE MARÇ

Veus de dones per trencar estereotips
Lectura teatralitzada de textos
Museu d’Art de Cerdanyola
Organitza: Dones per la Igualtat

DISSABTE, 11 DE MARÇ 

IV Caminada feminista
Caminada pel voltant de la Riera de Sant Cugat i Canaletes
És oberta a tothom pel seu caràcter inclusiu. 
Inici i arribada: Parc Esportiu Guiera
Inscripció amb assegurança inclosa: 4 €
Inscripcions (del 13 de febrer al 10 a març): https://acortar.link/ibAmse
Places limitades
Al finalitzar l’activitat hi haurà una classe dirigida a càrrec del PEM 
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8M Guiera i un taller familiar “Florint per la igualtat” a càrrec de Creu 
Roja Cerdanyola - Ripollet - Montcada.
Organitza: CEM Cerdanyola 

DIUMENGE, 12 DE MARÇ 

Fem hipopressius! Especial dia de les dones
Conjunt d’exercicis posturals i respiratoris abans d’iniciar la 
marxa nòrdica http://www.ecomarxa.cat/
A càrrec de Cristina Pradas, entrenadora personal 
Adreçat a les dones inscrites a l’Eco Marxa 
Parc Esportiu Guiera

Resistents i deportades
Presentació i visita guiada a una exposició que recorda les 
dones republicanes que van lluitar contra el nazisme
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Cerdanyola, terra d’iberes
Visita guiada a l’exposició permanent per descobrir el paper de 
les dones a la societat ibèrica
Per a majors de 10 anys
Activitat gratuïta amb el preu de l’entrada
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

DIMECRES, 15 DE MARÇ

Sessió especial 8M del Club de Lectura Fàcil
Parlarem de l’origen del Dia Internacional de les Dones amb 
Alba Serra, artterapeuta i educadora social d’El Safareig.
Biblioteca Central de Cerdanyola
Organitza: Servei Local de Català i Biblioteca Central de 
Cerdanyola

DIVENDRES, 17 DE MARÇ 

L’Altra cara de la història
Visita teatralitzada a l’exposició “Som Història: L’Altra Cara de la 
Història”, per descobrir els reptes del feminisme a través de la 
biografia de catorze dones. 
Ateneu de Cerdanyola
Organitza: CRAC

DIUMENGE, 19 DE MARÇ

Les dones en una parròquia medieval
Jornada de portes obertes a l’església de Sant Iscle, durant 
la qual es parlarà de les dones de les comunitats pageses 
medievals.
Església romànica de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes

2a Matinal coeducativa
Festa reivindicativa infantil, juvenil i familiar de la coeducació.

D’11 a 13 h, Cerdanyola Coeduca amb activitats infantils 
coeducatives per a infants a càrrec d’Esplai Cu-Cut, espai per 
a la primera infància (0-3) a càrrec de l’Aranyeta Xica. Taller 
de xapes “Dones que han fet història” i de micromasclismes a 
càrrec de Sinapsis. 
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