EXPOSICIONS
Casal de Mira-sol

del 6 de març al 4 d’abril (de 9 a 14 h i de 16 a 21 h)
Exposició “Drets sexuals I reproductius a l’Índia rural”.
Organitza: Fundació Vicente Ferrer

Escola l’Art i Disseny de Sant Cugat

del 8 al 28 de març (dies laborables de 9 a 20 h)
Exposició dels cartells presentats al concurs del dia de la dona.

Organitza: Ajuntament de Sant Cugat - Escola municipal d’Art i Disseny de Sant Cugat
i dona infromació

Ateneu

del 2 al 27 de març
Exposició “Dones”, una col·lecció d’il·lustracions de retrats
de dones de l’artista santcugatenca Elizabeth Quito.
Consulteu l’horari a http://www.ateneu.cat/
Organitza: Ateneu Santcugatenc

Biblioteca Gabriel Ferrater

del 12 de març al 7 d’abril
(dill de 16 a 21 h, dim a div de 10 a 21 h i dis de 10 a 19 h)
Exposició fotogràfica i de vídeo “Hereves de la ruïnes” de
Pablo Tosco. A través de les històries de dones que lluiten
contra l’horror de la guerra a la República Centreafricana.
Organitza: Oxfam Intermon

ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS
Escoles Collserola, Gerbert d’Orlhac,
la Mirada, l’Olivera, Pi d’en Xandri,
Joan Maragall i Ciutat d’Alba

8 de març
Gimcana “8 de març, 8 esportistes extraordinàries”
dins del projecte Encoratja’t, proposta educativa per la igualtat
de gènere i la no violència en l’àmbit del lleure educatiu.
Organitza: Paidos-Fundesplai

Centres de Primària

Durant el curs 2017-2018
Tallers de relacions igualitàries

Organitza: Ajuntament de Sant Cugat - DonaInformació

IES Angeleta Ferrer

8 de març
Commemoració del Dia Internacional de la Dona
(manifest, tallers, etc.)
Organitza: Ajuntament de Sant Cugat - Educació

Casa Cultura
Xerrada i presentació de l’exposició
fotogràfica i de vídeo “Hereves de les ruïnes”.

Mercantic (Sala de lectura “El Siglo”)
Sessió formativa “Mares i filles. Aprenent juntes”
a càrrec d’Emma Esteve, ginecòloga holística integrativa.
Inscripcions a: https://edbuilding.typeform.com/to/IEJkWH
Organitza: Edbuilding / Col·labora: Mercantic

Organitza: Oxfam Intermon

Activitat esportiva “Total Barre!”

Presentació de les jornades “Esport i gènere” ,
taula rodona i formació a les entitats
per crear un Pla d’Igualtat.

Cugat.cat

Xerrada “Bons hàbits en la salut de les dones”
a càrrec de la ginecòloga Emma Esteve, ginecòloga
holística integrativa.

Eurofitness Sant Cugat
10 h

Inscripcions a atencioclients.santcugat@eurofitness.com o al mateix centre
Activitat gratuïta per a les 10 primeres dones inscrites
Organitza: Eurofitness Sant Cugat

Ateneu
Inauguració de l’exposició d’il·lustracions “Dones”
de l’artista santcugatenca Elizabeth Quito.
Organitza: Ateneu Santcugatenc

Teatre Auditori
Concert “Vente conmigo” de Las Migas
Organitza: Ajuntament de Sant Cugat - Cultura
Preu: 24 €

Casa de Cultura
Sessió formativa “Les joves i el seu empoderament.
Per unes relacions igualitàries i saludables”
a càrrec de Teresa Terrades, professora de secundària
especialista en Educació relacional.
Inscripcions a: https://edbuilding.typeform.com/to/ZNrmHP
Organitza: Edbuilding / col·labora: donaInfromació

Presentació del llibre
"Dones i treball al Poble Sec durant el franquisme"
a càrrec de la doctora en dret Elisabet Velo i Fabregat.
L'autora analitza la realitat laboral externa de moltes
dones del nostre país.
Organitza: Associació Noestasola

11:30 h

Entrevista “Dones treballadores:
a casa, des de casa,a fora de casa”
a càrrec d’Albert Macià i Mar Oñate
(dins la secció setmanal L’anell al dit, del Sant Cugat a Fons).
Organitza: Servei Local de Català

Ateneu
20 h

Concert del grup UNA dins del cicle “La Cambra de l’Ateneu”
UNA són cinc dones, un quartet de corda i una veu que ens
portaran de viatge per Argentina, Brasil o Veneçuela a través
de la música.
Organitza: Ateneu Santcugatenc / col·labora: donaInformació

Eurofitness Sant Cugat
21 h

Activitat esportiva de “Zumba!”

Inscripcions a atencioclients.santcugat@eurofitness.com o al mateix centre
Activitat gratuïta per a les 10 les primeres dones inscrites
Organitza: Eurofitness Sant Cugat

Casa de Cultura
21 h

Organitza: Ajuntament de Sant Cugat - Esports

Organitza: Associació Noestasola

Ateneu
Taula rodona “Dones i espai públic”
amb Sílvia Solanas (periodista política de RAC1),
Clara Peya (música), Ana Pérez (ballarina, coreògrafa,
pedagoga i actriu) i Maria Gordillo, membre d’Hora
Bruixa, col·lectiu feminista i revolucionari de Sant Cugat.
Organitza: Ateneu Santcugatenc

Centre Cívic Les Planes
Taller i cafè “Fes el teu propi gerro reciclat”
Organitza: Grup de Dones de la Creu d’en Blau

Casal de Mira-sol
Xerrada “La revolució de les dones a l’Índia rural”
a càrrec de Montse Ortiz, coordinadora de la Unitat de
sensibilització de la Fundació Vicente Ferrer.
Organitza: Fundació Vicente Ferrer

Centre Cívic Les Planes
Taller i cafè “Fem un saquet cervical amb llavors”
Organitza: Grup de Dones de la Creu d’en Blau

"Primer sopar de les dones"
Entre totes ho fem possible. Juntes sumem.

Casa de Cultura
Xerrada “Canviar les imatges
per canviar el món”
Yolanda Domínguez, artista visual,
experta en comunicació i gènere,
analitza la importància de les imatges
en la construcció de la identitat i del gènere,
així com en la perpetuació de les desigualtats.
Organitza: Ajuntament de Sant Cugat – DonaInformació

Organitza: Associació Noestasola
Preu: 15 € / Inscripció i pagament:
https://www.inscribirme.com/elsopardelesdonesentretoteshofempossible

Escola municipal d’Art i Disseny de Sant Cugat
Lliurament de premis del concurs de cartells del Dia de la Dona
Xerrada dinamitzada “Dona i Ficció”
a càrrec d’Alícia Reyero.
Organitza: Escola municipal d’Art i Disseny de Sant Cugat i DonaInformació

Casa de Cultura
Renovació del mural de la Casa de Cultura.
Presentació simultània del projecte “Womart”
guanyador del Concurs de Comissariat 2017 de Transversal,
xarxa d’activitats culturals. Visualització i reconeixement del
talent artístic de les dones creadores.
Organitza: Xarxa Transversal i Ajuntament de Sant Cugat

