“Dones#inspiradonescdv”
Fem un homenatge a totes aquelles dones que
ens han servit d’inspiració! Si vols participar-hi,
comparteix la teva creació artística (fotografia,
escultura, poesia, dansa...) en homenatge a
una dona que t’hagi servit d’inspiració. Amb
totes les creacions rebudes farem un concurs
i el dia 15 de març es comunicarà la persona
guanyadora. Instagram del Casal de Joves
Altimira @Casaldejovesaltimira.
Dirigit a joves d’entre 12 i 29 anys.
Del 22 de febrer al 8 de març

Violència Zero
Exposició fotogràfica per visibilitzar les
diferents violències envers les dones.
Mercat Municipal de les Fontetes
Del 4 fins el 14 de març
Organitza: Mercat Municipal de les Fontetes i
AFOCER

Organitza

Amb el suport de

empoderament

Som Història: l’altra cara de
la història
Presenta una selecció de dones de diferents
àmbits professionals de les quals s’ha conservat
la memòria en un món plenament masculí. Elles
són una petita mostra dels milers de dones
excepcionals de qui no ha quedat cap rastre.
La mostra ha estat comissariada i produïda per
l’Ajuntament i el CRAC.
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver
Del 27 de febrer fins al 28 de març

Exposició De l’oblit a la
revolta! Deesses invisibles.
Fer un recorregut per la història de l’art és fer una
immersió en un món masculí. Són innombrables
les dones que van ser ignorades i oblidades.
Moltes d’elles no van poder desenvolupar-se
i créixer com a artistes, però amb esforç i de
forma silenciada van saber transmetre la seva
sensibilitat a les següents generacions. A partir
de cinc exemples reals, es vol deixar testimoni
de tot el silenci que envolta el món creatiu fet
per dones, a través de la guia d’unes deesses que
la mitologia va desmerèixer, i de la mediació de
cinc artistes contemporànies, totes elles amb
mirada feminista, activa i combativa.
Museu d’Art de Cerdanyola
Del 6 de març al 27 de juny

justícia

El camp de concentració per
a Dones de Ravensbrück
Ens endinsa en el món dels camps nazis de dones
a través de la biografia d’un conjunt de republicanes espanyoles i catalanes que hi van anar a
parar, com la reconeguda Neus Català. Visites
guiades amb inscripció prèvia al 935 804 500.
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver
Del 27 de febrer fins al 28 de març

Error 404.
Imatges censurades
Mostra, en petit format, que proposa una
reflexió sobre la llibertat d’expressió, tot
buscant la col·laboració d’artistes emergents
de Cerdanyola, a partir de la recuperació d’un
episodi de censura.
Museu d’Art de Cerdanyola.
Del 2 de febrer al 20 de març.
Organitza: Associació Amics del MAC i Associació
d’Artistes Plàstics

l l i b e r tat

EXPOSICIONS

8M

#SomHistòria: La història de
les dones és història
Les escoles bressol i llars d’infants 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

s o r o r i tat

#Papallones liles
Omplirem Cerdanyola de desitjos feministes
mitjançant l’elaboració de papallones liles
fetes des de diversos espais, entitats i
col·lectius. Aquesta activitat està inspirada en
el projecte “El batec de les papallones” www.
latidomariposas.com. Si vols col·laborar amb la
campanya, dibuixa una papallona, imprimeix-la
en cartolina lila, posa-hi el teu desig feminista i
penja-la al balcó d’on vius o a les xarxes socials
amb l’etiqueta #PapallonesLilesCerdanyola.
La campanya ha estat elaborada en col·laboració
amb l’Associació d’Artistes Plàstics.

e q u i tat

CampanyES

La Boda de Rosa
Projecció de la pel·lícula d’Icíar Bollaín,
2020 Espanya
Teatre Ateneu
Organitza: Cineclub Xiscnèfils

Rosita
Obra de teatre de la Companyia Las
Melinas.
Teatre Ateneu. Preu: 12€
Compra d’entrades https://entrades.
fila12.cat/Espectacle/ShowId/11781/rosita
Organitza: Ajuntament

12 h

12 h

Teatre Ateneu
Preu: de 3 a 12 anys 5€. Adults 7€
Compra d’entrades: https://entrades.
bambalina.cat/ (una hora abans es podran
comprar presencialment a l’Ateneu).
Organitza: Bambalina

19 a 20.30 h

El coronavirus com a
oportunitat
Xerrada a càrrec de Maria Jesús Izquierdo.
Activitat en línia.
Cal inscripció prèvia al https://forms.gle/
tMyh1ognk1RBT66PA
Organitza: El Safareig, Grup de Dones
Feministes de Cerdanyola

Cafè amb lletres
Presentació del llibre Bijuteria.
Premi Poesia Amadeu Oller 2020.
A càrrec de la seva autora Juana Dolores
Romero Casanova.
Activitat en línia a l’Instagram Live
@ajuntament_cerdanyola
Organitza: Ajuntament de Cerdanyola Pla director de lectura

DIUMENGE 21.03

Quan les nenes volen alt
Teatre musical infantil. Obra de teatre de
la Companyia El Replà.

Dones en una parròquia
medieval
Visita guiada a l’església romànica de
Sant Iscle que se centrarà en les dones de
les comunitats pageses medievals i el seu
paper a l’Església. Majors de 10 anys.
Cal inscripció prèvia trucant al 935 804 500.
Església de Sant Iscle i Santa Victòria de
les Feixes
Organitza: Ajuntament

DIUMENGE 28.03
11 h

Cerdanyola, terra
d’iberes
Visita guiada a l’exposició permanent
i als espais domèstics del poblat per
descobrir el paper de les dones a la
societat ibèrica. Majors de 10 anys.
Cal inscripció prèvia trucant
al 935 804 500.
Museu i Poblat ibèric de Ca n’Oliver
Organitza: Ajuntament

Dijous 18.03

Divendres 12.03
20 h

10.30 h

Altres cares de la
Història
Visita guiada a les exposicions Som Història
i Les Dones de Ravensbrück, amb les quals
construirem una genealogia en femení.
A càrrec d’Helena Bea i Vanessa García.
Cal inscripció prèvia al 607 280 750 o
dones@cerdanyola.cat.
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

19 h

18–19.30 h

Dijous 11.03

Diumenge 07.03

Passejada Feminista
Acció col·lectiva i simultània a tot
Catalunya, no mixta.
Organitza’t i suma’t a la campanya de la
Vaga Feminista 2021. Fes una passejada
feminista per Cerdanyola i fes-ne difusió
a #8M2021.
Tota la informació a
www.vagafeminista.cat
Organitza: Col·lectiu Vaga Feminista

Posa’t a prova amb
“Feminismos Reunidos; la
revolución empieza en tu
salón”
Activitat en línia. Cal inscripció prèvia al
formulari: https://cutt.ly/4lwbaWa.
Es requerirà tenir baixada l’aplicació
Kahoot! per participar-hi.
Organitza: Creu Roja Cerdanyola-RipolletMontcada

Deixem petjades
Passejada experimental per la natura
amb ulls de dona a càrrec de l’artista
Anna Riverola.
Cal inscripció prèvia trucant al
935 914 130 o presencialment
al MAC.
Organitza: Ajuntament

Dimecres 17.03

20 h

18 h

Lectura del Manifest
Activitat en línia al Canal YouTube:
https://youtu.be/y9Whbvv8S58.
Organitza: Ajuntament amb
la col·laboració de les entitats
aCordeDones i la Companyia de Teatre
La Inestable de Bellaterra.

Diumenge 14.03

12 h

Dilluns 08.03

Dissabte 06.03

Acte Central del
Dia Internacional
de les Dones
Poesia i Veu a càrrec d’aCordeDones i
Microteatre a càrrec de la Companyia de
Teatre La Inestable de Bellaterra.

Les dones d’un poblat
ibèric laietà
Visita guiada al poblat per descobrir com
era la vida quotidiana de les dones fa més
de 2.000 anys.
Majors de 8 anys.
Cal inscripció prèvia trucant al
935 804 500.
Museu i Poblat ibèric de Ca n’Oliver

12 h

ADAM
Projecció de la pel·lícula de Maryam
Touzani, 2019 Marroc VOSE
Teatre Ateneu
Organitza: Cineclub Xiscnèfils

12 h

El batec de les
papallones
Presentació del projecte i taller de ganxet
per teixir papallones liles. Es requereixen
nocions bàsiques de ganxet i tenir fil i
agulla preparats.
A càrrec de les fundadores del projecte,
Isabel Gallardo i Itziar Prats.
Activitat en línia.
Cal inscripció prèvia al 607 280 750 o
dones@cerdanyola.cat.
Organitza: Ajuntament

19-20 h

20 h

18 h

Dijous 04.03

La cultura cura:
Dons de Dones
Xerrada virtual a càrrec de Xavier Gimeno
Soria (BES).
Cal inscripció prèvia trucant al 935 914
130 o presencialment al MAC.
Organitza: Associació Amics del MAC

Durant el mes de març

II Cursa i caminada Feminista
virtual de Cerdanyola
Fem Cerdanyola
Realitza l’activitat esportiva que més
t’agrada durant algun dia del mes de
març. A l’acabar l’activitat fes-te una
fotografia i penja-la a les xarxes amb el
hashtag #FemCerdanyola.
Amb totes les fotografies farem un mural
feminista.
Inscripció gratuïta de l’1 al 31 de març a
www.femcerdanyola.com
Organitza: NonStopRun

Per a més informació:
607 280 750 dones@cerdanyola.cat
*Segons l’estat de la Covid-19, alguna informació
pot ser modificada.

