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Economia feminista: 
digni�quem el treball 

de cures, donem 
valor a la vida    

4a

Del 12 al 20 
de novembre 

de 2021

Organitza:

Col·labora:



Programa
  

12 de novembre d’11 a 13 h
Centre Juvenil Sputnik

14 de novembre de 10.30 a 14 h
Teatre Margarida Xirgu

 

 

Presentació de la IV Fira ESS de Montornès del Vallès. 
Xerrada sobre el treball de cures i la seva relació amb l’economia feminista a càrrec 
de l’Anna Sánchez de l’Associació Matriu. 
En finalitzar l’acte s’oferirà un refrigeri a càrrec de la cooperativa Gastrobar Sputnik.

10.30 h  Benvinguda i projecció del treball Cuidado Resbala, un documental del Círculo de Mujeres 
de Málaga, a càrrec del col·lectiu de creadores la Mirada Invertida
11.30 h - 11.45 h Pausa cafè 
11.45 h - 12.45 h Taula rodona d’experiències de projectes de dones en l’àmbit de les cures 
amb la participació de les cooperatives Clara Ser Gran, Mujeres Pa’lante i Sindillar,
(Sindicat Independent de Treballadores de la Llar i les Cures). Modera Xavier Rubio,
Cap del Departament d’Economia Social de l’Ajuntament de Barcelona
12.45 h - 13.15 h Taller-Audició  “Les músiques que importen: 
de Nina Simone a Les Cruet, cantant a les cures i a les vides” 
a càrrec del col·lectiu Pol·len Musical

Hi haurà servei d’acollida (infants a partir de 3 anys) 
amb reserva prèvia escrivint al correu
igualtat@montornes.cat

17 h - 18 h Espai de tallers a càrrec del grup Dones amb Talent 
18 h Presentació del Grup Dones amb Talent i nous projectes 

18.30 h  Taller  “El poder de les dones: la desobediència al Patriarcat 
és la revolució” a càrrec de l’associació d’artistes Dona Cançó 

Hi haurà traducció simultània al llenguatge de signes en català

Hi haurà servei d’acollida (infants a partir de 3 anys), 
amb reserva prèvia escrivint al correu igualtat@montornes.cat

20 novembre de 17 a 20 h 
Sala Gran del Teatre Margarida Xirgu

Trobada
en Femení

Inscripció gratuïta a 
les activitats de la Fira a

  www. montornes.cat/FESS2021-inscripcions


