
A VIladecans

Documental: Nagore

Presentació del programa Innova-Dona 2019 

Partits per la Igualtat

Concert: Maruja Limón

5a Cursa de les Dones de Viladecans

Teatre: Només una vegada

Taller d’autodefensa per a dones

Taller de podcàsting feminista: Sintonitzes 

les freqüències feministes? 

Taller de noves masculinitats:

Els homes amb la igualtat 

Teatre: Rebota, rebota y en tu cara explota

Concert: Luz Casal

Presentació, a càrrec de la cantant Luz Casal, del seu últim disc Que corra 
el aire.

9 de març             21.00 h           Auditori d’Atrium Viladecans

Itinerari guiat Espai de Dones

10 de març             11.00 h           Ca n’Amat-Museu de Viladecans

Les dones de la 6a edició dels tallers Mirar-se al mirall a través del teatre 
ens oferiran una peça de creació pròpia. Entrada gratuïta i aforament 
limitat. Organitzat en col·laboració amb el Pla de Barris de la Montserrati-
na, l’Ateneu de les Arts i Atrium Viladecans.
Podeu recollir-ne les entrades a la Torre del Baró a partir del 4 de març. Màxim de 
dues entrades per persona 

10 de març             17.00 h            Sala Petita d’Atrium Viladecans

Torneig de bàsquet mixt dinamitzat per l’Escola de Bàsquet Femení de 
Viladecans.

15 de març             17.30h - 19.30h          Atrium Viladecans

21 de març             17.30 h  - 19.30 h         Casal Barri de Montserratina

Obra que presenta una reflexió descarnada sobre la violència de gènere 
i la passivitat social.
Entrades 2x1, mitjançant compra online amb el codi NOCALLIS. Més informació a 
Atrium Viladecans

22 de març             21.00 h          Sala Petita d’Atrium Viladecans

20 de març             19.00 h          Sala Petita d’Atrium Viladecans

22 de març             18.30 h  - 20.30 h           

Curs per a joves entre 14 i 30 anys, amb ganes de dialogar i abordar el feminisme 
en l’àmbit radiofònic. 
Cal inscripció a igualtat@viladecans.cat 

Sala W!Lab del Centre de Recursos per a Joves Can Xic

Sala Terrat 1 del Centre de Recursos per a Joves Can Xic

15 de març             9.30 h            Centre Can Calderon

15 de març             21.00 h            Sala Petita d’Atrium Viladecans

17 de març             10.00 h            Atrium Viladecans

Obra que tracta la violència de gènere en l’àmbit domèstic i que ens farà 
reflexionar sobre els motius i la seva justificació.
Entrades 2x1, mitjançant compra online amb el codi NOCALLIS 

17 de març             19.00 h            Auditori d’Atrium Viladecans

21 de març, 4 i 25 d’abril, i 9 i 16 de maig             18.30 h  - 20.30 h  

Marxa pels carrers de Viladecans per conèixer les petjades que les dones han 
deixat al llarg del temps a la nostra ciutat. Itinerari gratuït i places limitades.
Cal inscripció a patrimonicultural@viladecans.cat o trucant al 937 077 290 o 936 352 960

Inauguració de l’exposició fotogràfica de 

l’artista María José Reyes

9 de març             12.00 h           Ca n’Amat-Museu de Viladecans

L’exposició fotogràfica es pot visitar fins al 31 de març.
L’entrada a l’exposició és gratuïta, no requereix d’inscripció i l’aforament és limitat

Jornada Dones i Esport: educar en igualtat

Taller d’estampació

6 de març             17.30 h i 18.15h            Biblioteca de Viladecans 

Organitza Club de Bàsquet Femení Viladecans. No cal inscripció i és 
oberta també a totes les persones externes interessades en la temàtica.

6 de març             18.30 h           Atrium Viladecans

Monòleg: Una grieta en mi destino

A càrrec d’Alicia Murillo Ruiz, en el seu monòleg l’artista explica l’arribada 
a la quarantena des d’una perspectiva de gènere. 
Entrades 2x1, mitjançant compra online amb el codi NOCALLIS 

7 de març             20.00 h           Sala Petita d’Atrium Viladecans

Taller de relaxació i benestar per a dones

6, 13, 20 i 27 de març, i 3, 10, 17 i 24 d’abril

17.00 h - 18.30 h           Casal Barri de Montserratina

Taller de caràcter familiar, a càrrec del Taller de les Arts en commemo-
ració del Dia de les Dones.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca de Viladecans

A través de diverses tècniques de treball corporal aprendrem a abordar 
les situacions quotidianes i relativitzar les dificultats per convertir-les en 
oportunitats d’aprenentatge. A càrrec de Francisca Plaza, infermera i 
terapeuta especialitzada en biodansa.
Places limitades. Cal inscripció a igualtat@viladecans.cat o 936 351 802. Hi tindran 
preferència les dones que mai no han participat en les edicions anteriors del taller

Curs bàsic destinat a dones per aprendre a gestionar l’espai personal, 
incorporar tècniques d’alliberació, bloqueig i escapatòria i donar 
resposta a situacions d’un possible atac físic. A càrrec de Xavier Recas-
ens, agent de la Policia Local.
Places limitades. Cal inscripció a igualtat@viladecans.cat o al 936 351 802

Projecció del documental Nagore, dirigit per Helena Taberna, en què a 
través del cas  de Nagore Laffage assassinada  durant les festes de Sant 
Fermí del 2008 es planteja una reflexió colpidora sobre la violència 
contra les dones i l’abordatge d’aquesta en el marc jurídic actual. El 
debat posterior al documental comptarà  amb la presència  d’Asun 
Casasola, mare de Nagore Laffage. Entrada gratuïta i aforament limitat. 
Organitzat en col·laboració amb Atrium Viladecans.
Podeu recollir-ne entrades a la Torre del Baró a partir de 4 de març 

Taller dirigit a adolescents, joves i persones adultes, en què es tractaran 
els estereotips i valors socials de la masculinitat hegemònica i altres 
masculinitats alternatives, amb l’objectiu de promoure’n de respectu-
oses i igualitàries. Dinamitza l’Institut Diversitas.
Cal inscripció a través de www.viladecans.cat o trucant al 936 351 802

Sessió informativa per presentar el programa Innova-Dona que té per 
objectiu potenciar el lideratge femení de les dones emprenedores que 
decideixen tirar endavant un projecte empresarial/professional. Organitzat 
pel Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon. 
Cal inscripció a cromayb@viladecans.cat

Maruja Limón és un grup barceloní que barreja ritmes llatins, bossa nova, 
sons cubans, rumba, pop i flamenc. El seu projecte musical neix amb la 
intenció d’explorar la figura femenina dins l’àmbit musical. 
Entrades 2x1, mitjançant compra online amb el codi NOCALLIS 

Amb el lema LA CURSA QUE MÉS DONA! tindrà lloc la 5a Cursa de les 
Dones (5 km), de 60 minuts en circuit tancat. Es pot fer caminant i és 
oberta a tothom. Ho organitza: Base Castelló Esports, Atrium Vilade-
cans+Podium Viladecans Joan Masgrau i Igualtat de Gènere.
Inscripcions i més informació a www.runneringlife.com i Runnering Viladecans (c/ 
Sol, tel. 936 583 009)

Teatre: La Sala de Espera

Concert No estamos solas, sopar i gran 

ball solidari contra el càncer

Concert amb Paula Navajas i Irene SanSalvadó, sopar solidari contra el 
càncer i gran ball amb DJ Pakos. 
Per a més informació, podeu contactar amb l’Associació Viladecans contra el Càncer al 
615 138 115

9 de març             20.30 h          Cúbic

ACTES DE COMMEMORACIÓ  DEL 8 DE MARÇ, 

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Amb motiu de la vaga de dones del 8M, convocada pel movi-
ment feminista i els sindicats, l’acte institucional de 
commemoració del Dia Internacional de les Dones tindrà  
lloc el 7 de març, a la plaça de la Vila, d’11 a 13 h, amb la 
presentació de la campanya Davant el masclisme: No callis, 
no callem!

A les 12 h  tindrà lloc la lectura del manifest institucional.

A més a més, per donar un cop de mà al Banc de Sang, vine de 
10 a 14 h a la Zona Taronja  (carretera de la Vila/avinguda de la 
Generalitat), on hi haurà ubicada una unitat mòbil del Banc de 
Sang amb la campanya Dona que dona sang.

APROPA-T’HI i mostra el teu suport! 

#nocallisnocallem #viladecans

ACTIVITAT DESTACADA

7 de març             11.00 h - 13.00 h        

EL MASCLISME:

NO NO CALLEM
DAVANT

CALLIS,
8 de març - Dia Internacional de les Dones
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