


EXPOSICIONS i 
MUNTATGES 
Del 15 de febrer al 15 de març
Exposició “Genèric intencionat”, 
d’Elisenda Pipió Gelabert
Es tracta d’un treball sobre l’ús del femení 
en el llenguatge que vol fer pensar, fins i 
tot incomodar, a qui no es vol moure de les 
normes estantisses i que no veu la necessi-
tat de canvi en la societat actual.

Al Centre Cívic Sant Narcís

Organitzat pel Centre Cívic Sant Narcís

De l’1 al 31 de març
Muntatge Som Xarxa
Muntatge decoratiu en tons liles en què es 
plasma la xarxa i vincle que hi ha entre les 
dones, més enllà del seu origen cultural, 
edat, generació o condició social. 

A la sala Regàs del Centre Cívic Pont Major

Organitzat pels grups de cosidores de Pont 
Major

De l’1 al 31 de març
Exposició “Dones il·lustres. Dones 
il·lustrades”
Exposició de 14 dones il·lustres retratades 
per 14 il·lustradores que han sigut referents 
per les aportacions que han fet en coneixe-
ments, reivindicacions o lluites socials i 
que, malgrat els intents de fer-les invisi-
bles, han estat pioneres en els respectius 
camps.

A la sala d’actes Luis Herrera del Centre 
Cívic Pont Major

Organitzat per la Diputació de Girona i el 
Centre Cívic Pont Major 

Del 6 al 31 de març
Exposició “Dona la volta a les lle-
gendes”
Els personatges de les llegendes de Girona 
ens ensenyaran a donar la volta a les 
seves històries. La quitxalla descobrirà 
les desigualtats de gènere d’una manera 
lúdica i adquirirà eines per transformar-les 
en relacions basades en la igualtat. 
Al Centre Cívic Santa Eugènia
Organitzat pel Centre Cívic Santa Eugènia i 
l’Equip de Polítiques de Gènere i LGTBIQA+ 
de l’Ajuntament de Girona

Del 6 al 31 de març
Exposició “Una mirada crítica a la 
publicitat sexista”
L’exposició gira al voltant dels estereotips 
de gènere, aquells prejudicis existents en la 
societat, que mostren comportaments deter-
minats d’una persona per raó del seu sexe.
Al Centre Cívic Santa Eugènia
Organitzat per l’alumnat del CFGS de 
Màrqueting i Publicitat de l’Institut Santa 
Eugènia

Del 6 al 31 de març
Exposició “Dones enginyeres del 
barri de Pla de Palau – Sant Pau” 
Per posar en valor les dones enginyeres 
s’ha preparat una exposició amb dones que 
són les nostres veïnes, germanes o que ens 
creuem cada dia pel carrer al barri de Pla 
de Palau - Sant Pau i que són enginyeres i 
treballen en un camp principalment mas-
culí. L’exposició inclou fotografia i un petit 
text sobre la seva experiència.
Al Centre Cívic Santa Eugènia
Organitzat per l’Associació de Veïns Pla de 
Palau



ACTIVITATS

Dijous 16 de febrer 
A les 19 h
La llengua no està escrita sobre 
pedra, està escrita sobre sorra
L’ús inclusiu de la llengua i els seus ene-
mics amb Núria Bazaga Laporta.

Al Centre Cívic Sant Narcís

Organitzat pel Centre Cvic Sant Narcís

Dimecres 22 de 
febrer 
A les 18 h
“Teresa Teresot” - 8M al Centre Cívic 
Barri Vell - Mercadal
El guerriller més buscat de la guerra civil. 
Història real de La Pastora. La Pastora va 
ser dona i home que va lluitar per escapar 
dels rols binaris de gènere i contra el règim 
franquista. És una història poc coneguda i 
molt interessant. 

Al Centre Cívic Barri Vell – Mercadal

Organitzat per Pensionistes de CCOO

Dissabte 25 de 
febrer
A les 12 h
Xerrada a càrrec de Marta León 
@foodgreenmood. “La revolució 
invisible. Cuida les teves hormones 
a partir dels 40”
A partir dels 40 anys les dones entrem en 
una nova fase, el climateri, que es carac-
teritza per una transformació hormonal, 
física i emocional. Perquè puguem viu-
re aquesta fase des de la serenitat que 
dona el ple coneixement, Marta León ens 
mostrarà els canvis biològics, junt amb les 
cures essencials i l’alimentació necessària 
anys abans de la menopausa.

Amb tot això volem contribuir a donar 
visibilitat al climateri, descobrir què porta 
aquesta nova fase i acceptar com a pròpia 
una nova revolució hormonal.

A la sala Anna Pagans del Centre Cívic Pla 
de Palau

Organitzat per la Biblioteca Ernest Lluch



Dimecres 1 de març
A les 18.30 h
“El pes d’un cos”. Diàleg entre Bego-
ña Méndez i Victoria Szpunberg
El 2022 l’escriptora i professora Begoña 
Méndez publica Autociencia ficción para el 
fin de la especie. Agustín Fernández Mallo 
diu d’aquesta obra que és “un cant a la 
refundació extàtica de la carn, al retorn a 
tot allò que és tot i res, a allò gravitant i 
a allò espectral; a l’estat amfibi. El primer 
text que he llegit d’alguna cosa que podria 
anomenar-se xenomisticisme”. La drama-
turga Victoria Szpunberg estrena el 2022 
l’obra de teatre El pes d’un cos, un tractat 
polític sobre la mort, la gestió de la mort i 
els cossos que ens importen. El mateix any 
escriu, per encàrrec, una obra de teatre a 
partir de la figura de Teresa de Jesús.

Al Centre Cultural La Mercè

Organitzat pel Bòlit, Centre d’Art Contem-
porani. Girona

Divendres 3 de 
març
A les 12 h
Girona lila UGT 
Performance amb fum lila que transforma 
el carrer i embolcalla l’edifici, i alguna 
sorpresa més. 

Al carrer de Bonastruc de Porta amb 
Miquel Blai

Organitzat per UGT Comarques Gironines

A les 18 h
“L’escriptura segons Katkerine 
Mansfield”. Conferència dins del 
cicle Dones i feminisme 
Katherine Mansfield, una de les autores de 
contes més importants de la literatura del 
segle XX, membre del Grup de Bloomsbury, 
va publicar en vida tres volums de contes. 
Al març comentarem les seves reflexions 
sobre l’escriptura. La conferència anirà 
a càrrec de Marina Porras, llibretera, 
professora i crítica literària que ha editat i 
prologat el llibre La vida de la vida: sobre 
l’ofici d’escriure, recull d’extractes de cartes 
i diaris de Mansfield relacionats amb la 
creació literària.

A la Biblioteca Pública de Girona Carles 
Rahola

Organitzat per la Biblioteca Pública de 
Girona Carles Rahola

Dissabte 4 de març
De 10 a 13 h i de 15.30 a 18 h
Taller Cors solidaris pel càncer de 
mama
Vine i participa en la creació de coixins 
solidaris amb forma de cor fets de robes 
de patchwork per ajudar les dones que 
pateixen càncer de mama.

Al Centre Cívic Ter

Organitzat per l’Associació Entremans

A les 17 h 
Ob-sessions
Obra de teatre de la Companyia Cuca 
de Llum. Adaptació de l’obra Toc-Toc de 
Lauren Baffie.

A la sala d’actes Luis Herrera del Centre 
Cívic Pont Major

Organitzat pel Col·lectiu de Dones La Cata



Diumenge 5 de 
març 
De 9.30 a 13.30 h
Jornada de l’Esport Femení “Dona 
un pas per l’esport”
La Jornada de l’Esport Femení és un esde-
veniment esportiu per fer visible l’esport 
femení, buscar el reconeixement social i 
la igualtat d’oportunitats per a totes les 
esportistes i futures esportistes. 
Plaça de Salvador Espriu - Plaça de Calvet 
i Rubalcaba - Llera del riu Onyar - Plaça de 
Catalunya
Organitzat pel Servei d’Esports de l’Ajun-
tament de Girona conjuntament amb la 
Diputació de Girona

De 10.30 a 12.30 h
Sessió informativa per a treballado-
res de la llar 
Canvis legislatius en el treball de la llar 
i canvis legislatius a la llei d’estrangeria, 
a càrrec de Fanny Galeas Sánchez i Belén 
López Sánchez.
A la sala de reunions de CCOO 
Organitzat per CCOO Comarques Gironines

Dilluns 6 de març
A les 10 h
Visita guiada a Girona per les dones 
del barri de Girona Est
Al Centre Cívic Onyar
Organitzat per VESPA i Centre Cívic Onyar

A les 18 h
“Afrofeminisme: la lluita contra 
la doble discriminació de la dona 
negra”
Conferència dins del cicle Mirades del 
feminisme

Quinny Martínez, escriptora afrocolom-
biana, periodista i activista ens parla de la 
discriminació, de l’arrelament a les nostres 
creences i dels valors de la lluita col·lecti-
va entorn del moviment feminista antira-
cista mundial. “Una lluita constant a la 
recerca de la igualtat dels drets anul·lats 
per un sistema que infravalora les nostres 
aportacions, i una societat permissiva 
davant la violència que pateixen les dones 
negres”. Conversarem sobre això i ens 
posarem al lloc de les altres.

A la Biblioteca Pública de Girona Carles 
Rahola

Organitzat per la Biblioteca Pública de 
Girona Carles Rahola

A les 19 h
8è Campionat d’Escacs del Dia de la 
Dona
Al Centre Cívic Santa Eugènia

Organitzat per l’Associació d’Escacs de 
Santa Eugènia

Dimarts 7 de març
De 15 a 16.30 h
Desmuntant les fake news del cos 
de les dones 
Parlarem dels mites i les dades falses del 
cos de les dones, vine i coneix millor el teu 
cos i aprèn a estimar-lo tal com és, un cos 
femení normal.

A la sala d’actes Luis Herrera del Centre 
Cívic Pont Major

Organitzat per l’Associació Socioeducativa 
NouSol



De 10 a 12.45 h
Cinefòrum amb delegades i afilia-
des de CCOO amb la projecció de 
continguts al voltant de les dones, 
el treball i el sindicalisme. 
Al Museu del Cinema
Organitzat per CCOO Comarques Gironines

A les 12 h
Acte institucional de commemo-
ració del Dia Internacional de la 
Dona Treballadora
A l’Auditori Josep Irla, de l’Edifici de la 
Generalitat de Catalunya
Organitzat per la Generalitat de Cata-
lunya a Girona, la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Girona amb el suport de 
la Conselleria d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya

A les 13 h
Vermut feminista a la plaça de l’U 
d’Octubre
A la plaça de l’U d’Octubre
Organitzat per CCOO Comarques Gironines

De 15 a  16.25 h 
“No ens ho callem, alcem la veu!” 
Xerrada a càrrec d’Eva Beneït i Kira Martín, 
advocada i psicòloga del SIAD de Girona 
Aquesta trobada obrirà les portes a parlar 
de l’impacte de la violència de gènere en 
les dones i els seus fills i filles des d’un 
enfocament d’empoderament femení, així 
com de les violències masclistes des d’una 
mirada jurídica per desmuntar mites.
A la sala d’actes Luis Herrera del Centre 
Cívic Pont Major
Organitzat pel projecte Espai Niu del pla 
comunitari Construïm Ponts

A les 17 h
Cinema Dia de la Dona 
A la sala Neus Cutrinas del Centre Cívic Pla 
de Palau

Organitzat per Dones en l’Església per la 
Paritat i Dones d’Arreu del Món

A les 19 h
Presentació Torna a volar, papallo-
na de Neus Vila i Figareda. Dins el 
projecte Lletres Km0
Presentació del llibre a càrrec de l’autora 
amb M. Carme Ferrer.

A la Biblioteca Ernest Lluch

Organitzat pel Centre Cívic Pla de Palau i 
la Biblioteca Ernest Lluch

Dimecres 8 de març 
Durant tot el dia
Intervenció artística Més treballa-
dores, menys reconegudes amb La 
noia del monyo. 
Celebració del 8M, dia de la dona treballa-
dora amb l’objectiu de donar visibilitat a 
tota la diversitat de treballs: domèstics, de 
cures i laborals. 

Al riu Onyar

Organitzat pel Consell Municipal d’Igualtat 
i l’Equip de Polítiques de Gènere i LGTBIQA+ 
de l’Ajuntament de Girona

A les 9.30 h
Esmorzar de dones i conversa sensi-
bilitzadora 
Al Centre Cívic Onyar

Organitzat per VESPA i Centre Cívic Onyar



A les 17 h
8 de març amb cor i veu 
Emmarcat en les activitats del Dia de la 
Dona Treballadora, al Centre Cívic Ter 
proposem dues activitats: farem entrega 
a Oncolliga dels coixins amb forma de cor 
solidaris de patchwork fets per dones de 
l’Esquerra del Ter, activitat organitzada per 
l’Associació Entremans, i després podrem 
gaudir de les veus de la companyia A Foc 
Lent amb l’obra Diàlegs de dones.
Plaça de Salvador Espriu - Plaça de Calvet 
i Rubalcaba - Llera del riu Onyar - Plaça de 
Catalunya
Organitzat per grups de dones de l’Esque-
rra del Ter (Associació de Dones de l’Ho-
ritzó, Entremans, Espai de la Dona, Grup 
d’Intercanvi de Labors) i el Centre Cívic Ter

A les 17 h
Ludoteca de barri especial 8M
La Ludoteca de Palau és un espai obert en 
què el públic (famílies, companys, grups 
d’amics...) pot venir a jugar a l’espai de 
trobada del Centre Cívic Pla de Palau, 
conèixer la ludoteca i els més de 50 jocs de 
taula moderns que el dinamitzador explica 
als juganers. 
Aquest dimecres la ludoteca disposarà de 
jocs que posen en relleu el Dia de la Dona. 
A la sala Neus Cutrinas. Centre Cívic Pla de 
Palau
Organitzat per Ludus Mundi i Centre Cívic 
Pla de Palau

A les 18 h
“Qui té por del feminisme?” Con-
versa amb Àngels Cabré Castells i 
Laura Llevadot Pascual, presentada 
i moderada per Sílvia Planas Marcé
Conversa entre dues autores de textos 
feministes recents, Maria Àngels Cabré (La 
lluita necessària. Retrat dels feminismes 
avui) i Laura Llevadot (Mi herida existia 
antes que yo. Feminismo y crítica de la di-
ferencia sexual), en relació amb la resposta 
que estan donant els àmbits del patriarcat 
i els espais d’opinió més conservadors a les 
onades de feminismes que, per sort, ja són 
comuns i constants en la nostra societat.

A la sala Ermessenda de Carcassona del 
Museu d’Història de Girona (accés per la 
placeta de l’Institut Vell, 1) 

Organitzat pel Museu d’Història de Girona, 
Ajuntament de Girona. Amb el suport de 
la Diputació de Girona i el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya

A les 18 h
Acte commemoratiu del 8 de març
Al Centre Cívic Sant Narcís

Organitzat pel Col·lectiu de Dones de Sant 
Narcís i el Centre Cívic Sant Narcís



A les 18.30 h
De mares a filles
Obra de teatre i debat dinamitzat
De mares a filles ens parla de la maternitat 
en un moment tan complex com és l’ado-
lescència. De l’acostament i de l’allunya-
ment, de la convivència, de l’abans i de 
l’ara. El projecte vol esdevenir un mirall 
en el qual moltes mares i filles es puguin 
mirar i es puguin sentir reflectides. En to 
de comèdia i traient ferro a l’assumpte és 
una obra que vol mostrar la complexitat 
de les relacions humanes. Tenim ganes de 
parlar de les dones i de tot el seu món, del 
que ens fa somiar i el que ens fa patir. De 
la nena, la jove, la mare, de la filla, de tot 
el seu univers emocional, sense condicio-
naments i d’una manera clara. De mares a 
filles parla de les relacions entre una jove 
adolescent i la seva mare, de les coses que 
les uneixen i de les coses que les separen, 
d’això... de la vida en si.
Al Centre Cívic Sant Narcís
Organitzat pel Col·lectiu de Dones de Sant 
Narcís i el Centre Cívic Sant Narcís

A les 18.30 h
Lliurament de premis del Concurs 
de Contes Curts i pica-pica
Lliurament dels premis per a les categories 
d’infantil (8-12 anys), juvenil (13-17 anys) 
i adult (més de 18 anys) dels contes rebuts 
fins al dia 24 de febrer del II Concurs de 
Contes Curts que organitza l’Associació de 
Veïns Pla de Palau - Sant Pau amb el tema  
“La teva dona referent”. Hi haurà un petit 
pica-pica cortesia de Càritas Diocesana de 
Girona.
A la sala Anna Pagans del Centre Cívic Pla 
de Palau
Organitzat per l’Associació de Veïns Pla de 
Palau - Sant Pau i Càritas Diocesana de 
Girona

A les 18.30 h
Contes de color violeta. A càrrec 
d’En Clau de Clown
Adreçat a famílies i infants a partir de 4 
anys
El planeta violeta és ple de contes que hi 
viuen: contes que parlen d’infància, de desi-
tjos, de colors, de llibertat, d’amistat però 
sobretot de respecte. En el planeta violeta 
els contes no diferencien entre un món de 
nens i un món de nenes perquè els contes 
d’aquest planeta saben que tant a les 
nenes com als nens els agrada escoltar-los 
i això és el que més agrada als contes: ser 
escoltats.
A la Biblioteca Just Casero
Organitzat per Biblioteques de Girona

A partir de les 19 h
Actes de celebració i reivindicació 
entorn del Dia Internacional de la 
Dona
Lectura de manifest del Dia de la Dona
Presentació de l’exposició Una mirada 
crítica a la publicitat sexista a càrrec de 
l’IES Santa Eugènia, alumnes del CFGS de 
Màrqueting i Publicitat
Homenatge a la figura de Berta Càceres. 
Descobrim la figura de la líder indígena 
lenca, feminista i activista dels drets hu-
mans i ambientalista per mitjà de l’Asso-
ciació d’Hondurenys ACODEHGI.
Lectura de textos sobre la figura de Berta 
Càceres a càrrec de TdeSET – Teatre de 
Santa Eugènia de Ter
Ball ètnic a càrrec del grup Hamala Gari-
naga – La voz de los Garífuna
Pica-pica 
Amenitzat per la coral De Cor
Al Centre Cívic Santa Eugènia
Organitzat pel Centre Cívic Santa Eugènia, 
entitats i serveis de Santa Eugènia i Can 
Gibert



A les 20 h
Conversa de presentació del disc 
“Jota de morir” de Marala
En el marc de la celebració dels Premis 
Enderrock 2023, la revista Enderrock 
organitza una conversa amb Selma Bruna, 
una de les integrants del grup Marala, que 
ha estat guardonat amb el Premi Ende-
rrock de la Crítica al millor disc de l’any 
per Jota de morir. L’activitat serà conduïda 
pel periodista, Jordi Martí i Fabra, i tractarà 
sobre tradició i modernitat, i sobre el paper 
de la dona en la creació musical contem-
porània, coincidint amb el Dia de la Dona 
Treballadora.
Al Foment
Organitzat pel Grup Enderrock

Dijous 9 de març
Al matí
Investigació doctoral per la igualtat
Organitzat per l’Escola de Doctorat de la 
UdG

De 10 a 12 h
Talent (in)visible: Dóna valor al teu 
currículum ocult
Taller adreçat a dones en recerca de feina, 
amb poca o cap experiència laboral remu-
nerada però que han treballat en l’àmbit 
de la llar.
Al Servei Municipal d’Ocupació 
Organitzat pel Servei Municipal d’Ocupació

De 15.15 a 16.15 h
Compartim la nostra dansa, dona! 
Grup de Moviment Vital Río Abierto
Sessió per mobilitzar l’energia vital del 
cos i alliberar tensions, que ens permetrà 
connectar amb nosaltres mateixes des d’un 
lloc amorós.
A la sala d’actes Luis Herrera del Centre 
Cívic Pont Major
Organitzat per la Comissió de Gènere del 
Pla Comunitari Construïm Ponts

De 16 a 18 h
Posa’t en valor. Taller de lideratge i 
comunicació per a dones
Taller adreçat a dones emprenedores de 
tots els àmbits, o dones professionals que 
vulguin exercir rols de lideratge.
A Girona Emprèn
Organitzat pel Servei Municipal d’Ocupació

A les 17 h
Cadena humana reivindicativa, des de Font 
de la Pólvora fins a Vila-roja, seguidament, 
lectura del manifest del 8M i concert de 
cançons d’empoderament de les dones.
Centre Cívic Onyar
Organitzat per VESPA i Centre Cívic Onyar



A les 17.30 h
Cinefòrum dins el cicle Mirades del 
feminisme. Una joven prometedora, 
dirigida per Emerald Fennell 
Un recorregut per diferents maneres de 
mostrar en el cinema allò que la mirada 
defuig, allò que les persones prefereixen 
no veure. El film analitza com diferents 
cineastes s’han apropat a personatges i 
temàtiques incòmodes però necessàries de 
tractar. Un cinema cada vegada menys 
abundant, el cinema que s’implica més 
enllà del que seria una pel·lícula. El cine-
ma que genera debat perquè ens col·loca 
davant d’un mirall i ens fa reflexionar.
A la Biblioteca Pública de Girona Carles 
Rahola
Organitzat per la Biblioteca Pública de 
Girona Carles Rahola

A les 18.30 h
Presentació del projecte teoricoar-
tístic Somatofòbia d’Isa Fontbona
A través de la lent de l’art, el projecte 
Somatofòbia traça un peculiar diàleg 
entre el cos, l’esport (físic-culturisme) i la 
medicina a l’hora de construir la pròpia 
identitat. Des de la pròpia carn, i amb la 
intenció de posar llum a certs comporta-
ments amb tendència obsessiva que fora 
de la competició esportiva són clarament 
considerats patològics, s’ha desenvolu-
pat un seguiment i control mèdic (des de 
diverses disciplines) així com fotogràfic i 
d’autoreflexió mitjançant l’escriptura al 
llarg de tres anys.
Al Bòlit Pou Rodó
Organitzat pel Bòlit, Centre d’Art Contem-
porani. Girona 

A les 18.30 h
“Mujeres y Talmud: ausencia y 
presencia femenina en la escuela 
rabínica”. Conferència a càrrec d’Ol-
ga Ruiz Morell
Presentació del projecte teoricoartístic 
Somatofòbia d’Isa Fontbona
Conferència d’Olga Ruiz Morell dins el cicle 
A imatge i semblança divines. Feminisme 
i gènere en la tradició jueva que parlarà 
de gènere, de tradició, de feminismes, de 
cultura i d’història jueves, i oferirà versions 
actuals sobre aquests temes. Assistència 
gratuïta amb inscripció prèvia a: www.
girona.cat/call
A l’Institut d’Estudis Nahmànides
Organitzat per l’Institut d’Estudis Nahmà-
nides (Patronat Call de Girona) i la Càtedra 
Ferrater Mora de Pensament Contemporani 
(UdG)

A les 19.30 h 
Creativitat en la indústria musical. 
Debat amb Clara Peya, Mariola 
Membrives, Montse Majench i Ànge-
ls Bronsoms
A la Casa de Cultura
Organitzat per la Casa de Cultura de la 
Diputació de Girona



A les 20 h
Concrete Matter - Los Detectives
Espectacle dins el cicle Paranor-
mals del Teatre Municipal
La companyia Los Detectives puja a l’esce-
nari amb les seves mares reals, per parlar 
amb molt d’humor de les relacions entre 
mares i filles, del cos i dels seus desitjos de 
realització. El marc conceptual de l’obra 
està teixit per capes de referents. D’una 
banda, dones realitzades, com ho són les 
artistes feministes dels anys setanta Han-
nah Wilke, Pauline Oliveros i Yvonne Rai-
ner; de l’altra, el text de Les tres germanes 
de Txékhov, que ens parla sobre la impos-
sibilitat de la realització, i que ens ajuda 
a generar altres capes dramàtiques per 
dialogar sobre la nostra pròpia frustració.
A la sala La Planeta
Organitzat pel Teatre Municipal de Girona

Divendres 10 de 
març 
A les 13.30 h 
Dinar de dones
Porta alguna cosa per menjar per a tu o 
per compartir i gaudeix de la trobada amb 
altres dones com tu. Passarem una bona 
estona! Places limitades, reserves fins al 
dia 9 al Whatsapp del Centre Cívic Pont 
Major 696 43 82 45 o en persona.
A la sala d’actes Luis Herrera del Centre 
Cívic Pont Major
Organitzat per la Comissió de Gènere del 
pla comunitari Construïm Ponts

A les 17 h
Hora del conte en femení
Lectura d’un conte per a totes les edats 
sobre l’empoderament femení.
A la sala d’actes Luis Herrera del Centre 
Cívic Pont Major
Organitzat per joves del Punt de Trobada 
Pont Major

A les 18.30 h
“Heroïnes literàries” a càrrec d’Án-
gela Landete
Presentació de dues novel·les que no són 
feministes, però sí de caire femení, ja que 
parlen de dones lluitadores que van més 
enllà de les seves possibilitats aparents.
Al Centre Cívic Sant Narcís
Organitzat pel Col·lectiu de Dones de Sant 
Narcís i el Centre Cívic Sant Narcís

A les 19 h
Passarel·les - 8M al Centre Cívic 
Barri Vell - Mercadal
Passarel·les és un espectacle que neix de la 
sinergia artística generada entre Rosa Maria 
Arrazola i Clàudia Cabero. Les dues artistes 
es coneixen gràcies al Projecte Minerva, una 
associació que dona altaveu a l’art en clau 
femenina al barri de Gràcia. Després de coin-
cidir en diferents ocasions oferint recitals per 
separat, finalment configuren aquest espec-
tacle en comú, que és un viatge articulat a 
través de la paraula de Rosa Maria Arrazola, 
amb una selecció de poemes pertanyents 
als seus llibres Xiscles, Rai, Constel·lada, 
Nero nero nas i Buit de març, i de la música 
de la Clàudia Cabero, amb algunes cançons 
del seus discos Melic (autoeditat, 2018) i 
Aorta (U98, 2019), i una selecció de cançons 
d’altres compositores i cantautores.
Al Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
Organitzat pel Centre Cívic Barri Vell - 
Mercadal



A les 19.15 h
Bufa - Musa Mía. Conferència i con-
cert en homenatge a la dona compo-
sitora catalana
Un homenatge a les dones compositores 
catalanes vives i del passat recent. Un 
tribut a les compositores, repassant l’obra 
de 18 compositores catalanes des del 1859 
a l’actualitat. Un concert que s’emmar-
ca en la setmana dedicada a les dones 
que mostrarà composicions d’aquelles 
creadores pioneres que en el seu moment 
obriren camí, fins a arribar a una selecció 
de creadores actuals. Un concert al servei 
de 18 compositores del tot extraordinàries 
que vol mostrar la desconeguda herència 
musical catalana i alhora celebrar el ric 
teixit creador actual. Prèviament al con-
cert, tindrà lloc una conferència a càrrec de 
figures molt representatives de la composi-
ció actual: Mariona Vila, Concepció Ramió i 
Carlota Baldris.
A l’Auditori de Girona
Organitzat per l’Auditori de Girona

A les 20.30 h
Sopar de les dones a l’Esquerra del 
Ter
Us convidem a participar en aquest sopar 
entre dones amb tota una sèrie de dinàmi-
ques participatives, escenari obert per a 
talents, regals i moltes sorpreses més!
Al Centre Cívic Ter
Organitzat per grups de dones de l’Esque-
rra del Ter (Associació de Dones de l’Ho-
ritzó, Entremans, Espai de la Dona, Grup 
d’Intercanvi de Labors) i el Centre Cívic Ter

Dissabte 11 de març
A les 12 h
“Ser dona i rebel a l’Afganistan”. 
Conversa amb Talwasa Osuly
Al Casal Independentista El Forn 
Organitzat per la CUP Girona

Dimarts 14 de març
De 18 a 19 h
Taller Llegendes de Girona versió 
4.0: canviem el relat
Dins l’espai de trobada “Jocs per a tothom” 
acostem a les criatures les llegendes de 
Girona amb perspectiva de gènere, perquè 
analitzin de forma lúdica la presència d’es-
tereotips de gènere en contes i llegendes i 
s’impliquin a reescriure una versió paral·le-
la, la 4.0.
Al Centre Cívic Santa Eugènia
Organitzat pel Centre Cívic Santa Eugènia i 
l’Equip de Polítiques de Gènere i LGTBIQA+ 
de l’Ajuntament de Girona

Dimecres 15 de març
De 15 a 16.30 h
“Entre totes”. Xerrada a càrrec de 
Malika Oueriaghli
Entre totes sumem històries de vida de 
superació, resiliència i empoderament. 
Nosaltres, dones, som capaces de treure 
el poder que està en nosaltres mateixes i 
marcar-nos el camí que volem emprendre, 
que ningú ho faci per nosaltres.  
A la sala d’actes Luis Herrera del Centre 
Cívic Pont Major
Organitzat pel projecte Espai Niu del pla 
comunitari Construïm Ponts



Dimarts 21 de març
De 18 a 19 h
Taller Llegendes de Girona versió 
4.0: canviem el relat
Dins l’espai de trobada “Jocs per a tothom” 
acostem a les criatures les llegendes de 
Girona amb perspectiva de gènere, perquè 
analitzin de forma lúdica la presència d’es-
tereotips de gènere en contes i llegendes i 
s’impliquin a reescriure una versió paral·le-
la, la 4.0.
Al Centre Cívic Santa Eugènia
Organitzat pel Centre Cívic Santa Eugènia i 
l’Equip de Polítiques de Gènere i LGTBIQA+ 
de l’Ajuntament de Girona

A les 18 h
La poesia de Mercè Rodoreda. Reci-
tal de poesia dins del cicle Dones i 
feminisme 
Jordi Julià, poeta i autor dels as-
saigs L’abrupta llengua: Mercè Rodoreda, 
una poeta a l’exili i L’odissea de Mercè 
Rodoreda. Una lectura de Món d’Ulisses i 
una reflexió sobre “l’aventura difícil d’ésser 
humans”, serà l’encarregat de commemorar 
amb nosaltres el Dia Internacional de la 
Poesia, tot oferint-nos una conferència sobre 
l’obra en vers de Mercè Rodoreda —menys 
coneguda que la seva prosa però igualment 
important—, una part de la qual s’ha publi-
cat al volum Agonia de llum.
A la Biblioteca Pública de Girona Carles 
Rahola
Organitzat per la Biblioteca Pública de 
Girona Carles Rahola

Dimecres 22 de març
De les 18 h
Taller dins del cicle Dones i femi-
nisme. Ecofeminismes: mirades i 
propostes per un canvi de model
Els ecofeminismes són mirades per enten-
dre el món, però són sobretot propostes 
socials, polítiques i civilitzatòries que 
responen a l’actual crisi socioreproducti-
va, que inclou l’emergència climàtica i de 
cures en les quals ens trobem immerses les 
persones i els ecosistemes. Blanca Bayas 
Fernández, investigadora de l’Observa-
tori del Deute en la Globalització (ODG) i 
membre d’Acció Ecofeminista, impartirà 
un taller introductori de dues hores per 
iniciar-nos en aquest moviment. 
A la Biblioteca Pública de Girona Carles 
Rahola
Organitzat per la Biblioteca Pública de 
Girona Carles Rahola

A les 18.30 h
Les dones de la Grober
Necessitem recuperar la memòria d’aques-
tes dones, que van viure i van treballar 
durant anys en una de les fàbriques més 
emblemàtiques a Girona, i hem volgut re-
cordar el testimoni de les obreres, els seus 
treballs i el seu dia a dia, les seves vides 
tants cops oblidades i silenciades per la 
societat patriarcal.
A la sala Carles Rahola de l’Edifici de la 
Generalitat de Catalunya 
Organitzat per Dones Republicanes



Dilluns 27 de març
A les 18 h
A la biblioteca de... (Les dones de) 
Les Hores. Videoconferència dins del 
cicle Dones i feminisme 
El mes de març, la trobada virtual A la 
biblioteca de... s’afegeix al cicle Dones i 
feminisme de la biblioteca i, per comme-
morar el mes de la dona, Maria Sempere, 
de l’editorial Les Hores, ens parlarà de les 
autores que podem llegir al seu catàleg, 
que sempre ha tingut cura de tenir una 
representació de dones exemplar. A la 
sessió, Maria Sempere ens recomanarà les 
obres escrites per dones d’un catàleg que 
compta amb autores com Barbara Pym, 
Jamaica Kincaid o Tatiana Țîbuleac, entre 
moltes altres.
A la Biblioteca Pública de Girona Carles 
Rahola
Organitzat per la Biblioteca Pública de 
Girona Carles Rahola

Dimarts 28 de març
A les 18.30 h
“Feminisme i maternitat”. Xerrada 
dins del cicle Dones i feminisme  
“Sacrifici”, “renúncia”, “esgotament”, 
“dormir malament” i “patiment” són les 
expressions més usades per definir la ma-
ternitat per la psicòloga i sexòloga Elena 
Crespi, que acaba de publicar Sortir de 
mare. En aquesta xerrada l’autora parlarà 
sobre la criança respectada que aposta per 
la criança des del feminisme i la diversitat 
tombant el model patriarcal. 
A la Biblioteca Pública de Girona Carles 
Rahola
Organitzat per la Biblioteca Pública de 
Girona Carles Rahola

Dimecres 29 de març
A les 18.30 h
“Dones, història i música”. Con-
ferència dins del cicle Dones i 
feminisme 
Si t’agrada la música segurament has 
sentit a parlar alguna vegada de Mozart, 
Beethoven o Verdi. O inclús si no t’agrada 
la música clàssica hauràs escoltat The 
Beatles, Michael Jackson o Julio Iglesias. I 
si ets dels més joves segur que has escoltat 
Justin Timberlake, Bruno Mars, Pitbull o 
Bad Bunny. Però, on són les dones? És el 
que intentarem esbrinar amb Reinalda 
Blanco Pons.
A la Biblioteca Pública de Girona Carles 
Rahola
Organitzat per la Biblioteca Pública de 
Girona Carles Rahola

Dijous 30 de març
A les 18 h
“Masculinitats en l’era del feminis-
me”. Col·loqui dins del cicle Mirades 
del feminisme
En aquest col·loqui Begonya Enguix i 
Francisco Abril abordaran una sèrie de 
temàtiques, relacionades amb el gènere i 
les masculinitats, cabdals en les societats 
contemporànies, que ajudaran a situar-nos 
sobre què està passant amb els homes i 
com es construeixen les masculinitats en 
l’era del feminisme. S’abordaran matèries 
com les masculinitats hegemòniques i les 
noves masculinitats, la violència masclis-
ta i el foment de la cultura de la cura i la 
corresponsabilitat en els homes.
A la Biblioteca Pública de Girona Carles 
Rahola
Organitzat per la Biblioteca Pública de 
Girona Carles Rahola




