
“La cultura
és l’opció política
més revolucionària
a llarg termini”
—Montserrat Roig, escriptora

8
de març
—
Dia Internacional
de les Dones
2017
—

Programa 
d’activitats

“Ningú està per sota 
ni per sobre teu. No 
abaixis els ulls per 
ningú!”
—Neus Català, militant
i supervivent de l’Holocaust

“La dona està obligada
a prendre la llibertat
si ningú no la hi dóna”
—Federica Montseny, política
i escriptora

“Crec possible una 
societat més justa,
més bella, més humana, 
que hem volgut
anomenar la societat
anarquista”
—Teresa Claramunt, pionera
del feminisme obrer

Ho organitzen:

Hi col·laboren:



Photocall: Imatges amb missatges
pels drets de les dones
Fins al 10 de març, al CFA Jaume Tuset
El photocall és una crida a tothom que vulgui 
oferir la seva imatge i expressar amb un 
missatge el seu suport a les dones al voltant
del 8 de març. 
Ho organitza: CFA i Associació Cultural 
Jaume Tuset

Exposició: “Imatges per pensar”
De l’1 al 31 de març, a la sala 1
d’exposicions del Centre Cultural
Mostra itinerant produïda per l’Observatori 
de les Dones als Mitjans de Comunicació. 
Quinze imatges que posen en evidència alguns 
dels tòpics que sovint s’utilitzen  per definir 
la feminitat, o per negar-la. Quinze imatges 
per repensar el tractament que reben els fets 
que protagonitzen les dones i les reaccions 
que provoca la seva expertesa. Quinze imatges 
per repensar les estratègies d’exclusió de 
l’experiència femenina. La setzena imatge, 
i tantes com en vulgueu crear, se sumaran 
al projecte per aportar noves reflexions 
que permetin configurar un mosaic crític i 
propositiu per visualitzar noves mirades sobre 
el fer i el saber de les dones. Una invitació a 
participar en la construcció d’un nou relat. Les 
imatges han estat produïdes especialment per 
l’artista visual Tània Burgos, tot seguint una 
proposta gràfica propera als pictogrames. 
L’exposició s’acompanya d’un taller on 
es presentaran els plafons i materials 
complementaris per reflexionar sobre el sentit 
de cada pictograma i obrir un debat sobre les 
múltiples lectures. Finalment, es farà una 
proposta per produir un missatge gràfic amb 
qualsevol tècnica.
Ho organitza: PMC

Mostra de llibres infantils no sexistes: 
“Educar en la igualtat a través del 
conte”
De l’1 al 31 de març, a la Biblioteca
de Ripollet
Ho organitza: PMC

Teatre: Víctor Català, la senyoreta
de l’Escala
Divendres 3 de març, a les 21 h,
al Teatre Auditori del Mercat Vell
A través del teatre, la música en directe, la 
dansa, les videoprojeccions (videodansa) i la 
narració, l’espectacle presenta la història de 
la Viqui, una nena del segle XXI que pateix 
un conflicte de discriminació de gènere. A les 
golfes de casa hi troba un llibre vell a partir 
del qual descobrirà la sorprenent història de 
la Caterina, una noia que, per a poder escriure 
lliurement, va haver d’amagar-se darrere d’un 
nom d’home durant molts anys de la seva vida, 
i que va acabar sent una de les escriptores més 
destacades i imprescindibles de la literatura 
catalana. Caterina Albert va ser Víctor Català 
per poder publicar les seves històries.
L’Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell, juntament amb la Revista de 
Ripollet i Ripollet al Dia, ha programat aquesta 
obra i regalarà una entrada a totes les dones 
que en comprin una a preu general (16 euros).
Ho organitza: Associació d’Espectadors
del Teatre del Mercat Vell

Exposició: “Dones diverses,
violències i resilències en el camí
de les dones trans”
Del 8 al 21 de març, al vestíbul
del Centre Cultural
Ho organitza: Regidoria de Polítiques LGTBI

Taller de txi kung
Dimecres 8 de març, a les 10 h,
a la sala d’actes del Centre Cultural
Pràctica corporal que consisteix en suaus 
moviments físics, exercicis respiratoris i 
concentració mental amb l’objectiu d’enfortir 
l’organisme a nivell físic, mental i espiritual.
Ho organitza: Associació de Fibromiàlgia

Stand: “Dones del segle XX-XXI”
Dimecres 8 de març, a les 18 h,
a la sala d’actes del Centre Cultural
Activitat participativa que relacionarà imatges 
de dones amb el nom i el fet històric pel qual se 
les coneix.
Ho organitza: Creu Roja Cerdanyola-
Montcada-Ripollet

Espectacle de monòlegs i recital
de poesia
Dimecres 8 de març, a les 18.30 h,
a la sala d’actes del Centre Cultural
—“Piensa en mi y sé feliz”, poema a tres veus 

joves, d’Encarna Hernández,
a càrrec de tres integrants de La Careta

—“A dos centímetros del suelo”,
a càrrec de Núria Tarragona

—“No llevo sujetador. No me da la gana”,
a càrrec de Vanesa García i Fanny Sousa

—“Desde el interior de una mujer”,
a càrrec d’Encarna Hernández

Ho organitza: La Careta Teatre

Xerrada: “La superació personal”
Dijous 9 de març, a les 19 h,
a la sala d’actes del Centre Cultural
Xerrada i presentació del llibre El secreto de mi 
infancia, de Raúl Úbeda, que narra la història 
de superació personal d’un nen que conviu 
amb una realitat diària que oculta en públic 
per por a no empitjorar la situació a casa seva. 
Ha d’assimilar els maltractaments per poder 
tirar endavant. L’hostilitat d’aquest entorn fa 
que hagi de madurar ràpidament, afrontant 
danys físics i psicològics amb els quals haurà 
de bregar tota la vida. 
Ho organitza: Dones per la Igualtat

Sopar debat: “Les dones fan història”
Dissabte 11 de març
Recuperem els sopars de dones parlant de 
dones i història, i del poc paper que el relat 
històric ha atribuït a les dones.
Informació i reserves: per correu electrònic,
a donesripollet@gmail.com, o presencialment, 
dimarts 7 de març, de 19 a 20.30 h, al Centre 
Cultural.
Preu: 15 euros.
Ho organitza: Dones Feministes de Ripollet

Cinefòrum: Sonata per a violoncel
Dijous 16 de març, a les 18 h,
a la sala d’actes del Centre Cultural 
Pel·lícula d’Anna Bofarull de l’any 2015 que 
parla de la Júlia, una reconeguda violoncel·lista 
que, després d’anys de dolors esporàdics en 
diferents parts del cos, rep el diagnòstic de 
fibromiàlgia. Amb el pas dels dies, lluitarà per 
seguir tocant el violoncel, encara que això 
suposi combatre contra el propi cos.
Ho organitza: Associació de Fibromiàlgia
i Síndrome de Fatiga Crònica

Xerrada: “La maternitat: llums
i ombres. Vivències de les dones
a la societat actual”
Dijous 23 de març, a les 18 h,
a la sala d’actes del Centre Cultural 
Es donarà veu a totes les dones que vulguin  
explicar i compartir la seva experiència 
personal al voltant de la maternitat.
Ho organitza: Associació Mamicria

Club de lectura: Revolta de bruixes
Divendres 24 de març, a les 18.30 h,
a la sala d’actes de la Biblioteca de Ripollet
Obra dramàtica, de Josep M. Benet i Jornet, 
que presenta una jornada de treball d’un 
grup de sis dones que netegen un local. En 
aquest breu fragment de vida, es mostren les 
circumstàncies personals dels personatges 
i, alhora, es narra la revolta particular que 
protagonitzen: la reivindicació salarial. 
A càrrec d’Alícia Gil.
Ho organitza: PMC

Cinefòrum: 4 meses, 2 semanas
y 2 días
Dimecres 29 de març, a les 19 h,
a la sala d’actes del Centre Cultural
Estrenada l’any 2007, aquesta pel·lícula de 
Cristian Mungiu ens acompanyarà al dramàtic 
viatge de l’Otilia i la Gabita, estudiants que 
comparteixen habitació a una residència 
a Bucarest. Gabita està embarassada, però 
no vol tenir el nadó. Les joves acordaran un 
retrobament amb Mr. Bebe en un hotel barat, 
perquè practiqui a la noia un avortament 
il·legal.
Ho organitza: Dones per la Igualtat


