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DISSABTE 7 DE MARÇ
 Centre Infantil Pintor Mir 

 “LA DONA AL NEPAL” SOLIDARITAT, 
POESIA, GASTRONOMIA

 10.30 h Cuina la recepta amb nosaltres

 12 h Recital poètic amb Isa Calsina 
i Anna Aupi

 13 h. Xerrada: “La menstruació al Nepal, 
un turment cultural”. Ponent: Clara Garcia  
de l’ONG be artsy

 13.30 h Dinar nepalès, a càrrec de Manisha 
Gurung de l’ONG Amics del Nepal

Places limitades 
Per inscriure’t al dinar envia un correu  
a amicsnepalmontornes@gmail.com  
amb el número de persones i si vindreu a dinar.  
Aportació 12 € 
Tots els beneficis d’aquest acte es destinaran als 
projectes d’Amics del Nepal i de be artsy.

 18 h 
 Can Saurina  

CINEFÒRUM. “LA SOCIEDAD LITERARIA 
Y EL PASTEL DE PIEL DE PATATA” 
Pel·lícula de Nike Newel. 

En 1946, després de la Segona Guerra 
Mundial, Juliet Ashton, una escriptora d’esperit 
lliure, estableix amistat amb els residents de 
Guernsey Island i decideix escriure un llibre 
sobre les seves experiències durant la Guerra.

 Amb servei d’acollida d’infants  
Organitza: Centre d’Estudis de Montornès

DIUMENGE 8 DE MARÇ
 11 h 
 Plaça de Pau Picasso 

CONCENTRACIÓ I MANIFESTACIÓ 
REIVINDICATIVA

 12.30 h 
“TEIXINT SORORITAT”

Activitat reivindicativa en el marc de la 
#vagafeminista en defensa de models socials 
basats en la igualtat, la justícia, la paritat i la 
llibertat. Amb música, poesia, art i ball. 

 13.30 h 
LECTURA DEL MANIFEST INSTITUCIONAL 
DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 
2020

 14 h  
DINAR DE CABÀS

Porta el menjar per compartir, nosaltres posem 
la resta. Amb la col·laboració de la Taula per la 
igualtat de Montornès del Vallès

DIJOUS 12 DE MARÇ
 10.30 h 
 Can Saurina  

PROJECTE DE FORMACIÓ EN 
EMPRENEDORIA SOCIAL I FEMINISTA 
“DONES AMB TALENT”

Presentació de la segona edició d’aquesta 
proposta formativa adreçada a les dones de 
Montornès. 

DIUMENGE 15 DE MARÇ 
 19 h 
 Teatre Margarida Xirgu  

ESPECTACLE TEATRAL AKELARRE

The Feliuettes retornen al cabaret més genuí, 
amb música, gamberrisme, reivindicació, 
comèdia i autoparòdia. 
Humor negre, faula idiota i perversa, el kitsch, 
l’absurd, l’stand up comedy, l’esperit punk…  
ingredients per parlar amb llibertat sobre el 
feminisme.

 Amb servei d’acollida d’infants
Edats recomanades: a partir 14 anys 

 Durada: 90 minuts 
Preu: Gratuït.  



Reserva d’entrades anticipades  
a entrades.montornes.cat

DIMECRES 18 DE MARÇ
 18.45 h  
 Biblioteca de Montornès  

“EL FIL INVISIBLE” AMB L’ESCRIPTORA 
GEMMA LIENAS

La Gemma Lienas ens brinda la història d’una 
dona que troba en el passat les respostes 
al seu futur. Una novel·la actual i amb doble 
trama. 
Activitat inclosa en l’espai FemTertúlia amb 
perspectiva de gènere de la Biblioteca, 
coordinada per l’escriptora Marina Martori.

DISSABTE 21 DE MARÇ
 20 h  
 Teatre Margarida Xirgu  

concert veus en femení   
MEMENTO DE MAYTE MARTIN 

Mayte Martín ofereix un recorregut per la 
memòria del cante flamenco més tradicional, 
acompanyada pel seu habitual guitarrista 
Alejandro Hurtado (cante i guitarra).

Preu: 10€.  
Reserva i venda d’entrades anticipades  
a entrades.montornes.cat

DIUMENGE 29 DE MARÇ
 9.30 h  
 Zona Esportiva de Montornès del Vallès  

SUMEN 6 KM EN LA LLUITA  
PER LA IGUALTAT 

Activitat esportiva amb l’objectiu de fomentar 
l’esport femení i el compromís de dones  
i homes amb la igualtat de gènere.  
Un grup de persones del municipi participarà 
a la cursa dels 6 km que es disputa juntament 
amb la Mitja Marató Montornès- Montmeló-
Vilanova- La Roca.

Abans de començar la cursa es farà  
la fotografia oficial del grup sota l’àrea d’arribada.  
Organitza: Club Atletisme Montornès

DILLUNS 16  DE MARÇ 
ALTRES ACTIVITATS 

 12 h  
 Teatre Margarida Xirgu 

obra de teatre 
Adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO del municipi.

“3,2,1... ZERO CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE” de la companyia La Jarra Azul 

Jo, tu, ella... Germana, mare, veïna, 
companya... No són xifres, són persones. 
No són estadístiques, són dones. Dones que 
pateixen, que ploren, que són colpejades... 
però que no estan vençudes. Dones que han de 
retrobar la seva força i dir “no”, dir “ja n’hi ha 
prou”, dir “mai més”. 
3, 2, 1... zero: Compte enrere per perdre la por. 
3, 2, 1... zero: Compte enrere per plantar cara. 
3, 2, 1... zero: Compte enrere per recuperar la 
vida i despertar del malson de la violència de 
gènere.

https://www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-de-montornes-del-valles
https://www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-de-montornes-del-valles
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