#GavàÉsDonaArtista
Imatge realitzada per l’artista Kudhae. Instagram @KUDHAE

Les dones artistes de Gavà seran les protagonistes de la celebració del Dia Internacional de les Dones, que es commemora el 8 de març. Si en edicions
anteriors hem fet un homenatge a dones esportistes o dones que desenvolupen treballs considerats tradicionalment masculinitzats, enguany volem visualitzar l’aportació que fan les dones artistes a la nostra societat. Volem situar-les en el lloc que es mereixen i potenciar la feina que fan en les diferents
disciplines artístiques.
Raquel Sánchez
Alcaldessa de Gavà

Amb aquest reconeixement volem reivindicar el seu paper i prendre consciència de la poca representativitat de les dones en la cultura, la menor presència
en els llocs de responsabilitat i el menor reconeixement del treball cultural de les dones. En moltes ocasions, fins i tot se’ls ha negat el protagonisme
com a creadores i s’han atribuït les obres a homes.
Perquè el 8 de març és un dia per commemorar, per celebrar i per reivindicar la lluita de les dones a l’hora de participar de forma igualitària en la
societat. Al voltant d’aquesta jornada s’han programat tot un seguit d’activitats, com l’acte d’homenatge a les dones artistes, la lectura del manifest del
Dia Internacional de les Dones, el sopar de dones, i tallers i activitats als centres educatius i a les biblioteques.
Espais de música, com el cicle FemJazz, amb què iniciarem concerts de jazz amb les dones com a protagonistes; la projecció de Las sinsombrero 2,
que ens presenta la seva història invisibilitzada, i una visita per fer visibles les dones a la prehistòria, al neolític i a les mines de Gavà. Un mes de març
ple d’accions per conscienciar i visualitzar la diversitat de les dones i les seves aportacions a la societat.
Convido a tothom, homes i dones, a participar d’aquesta commemoració, perquè la igualtat és cosa de totes i tots, i plegats hem de treballar per aconseguir una societat més justa i igualitària.
Volem donar veu a les creadores, a les artistes. Les dones fem cultura!

DIUMENGE 1 DE MARÇ
IX Gavà Cup

B I B L I O T E C A

Lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones. Lloc: Can Torelló, a les 14 h.
Organitza: Projecte Softball

DILLUNS 2 DE MARÇ
Presentació del llibre
“Sempre han parlat per nosaltres.
Feminisme i identitat”
A càrrec de Najat el Hachimi. Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal, 18.30 h.

J O S E P

S O L E R

V I D A L

Najat
El Hachmi
Xerrada amb

Najat El Hachmi

Sempre han
parlat
per nosaltres
Amb ella conversarem sobre el seu
primer assaig, “Sempre han parlat
per nosaltres. Feminisme i identitat”,
un manifest valent i necessari sobre
la concepció del feminisme a l’islam.

Najat El Hachmi
(Marroc, 1979) és llicenciada en
Filologia Àrab per la Universitat
de Barcelona. Habitual de la
premsa i de la ràdio catalanes,
la seva primera novel·la,
“L’últim patriarca”, va rebre el
PremiRamon Llull 2008.

Setmana de les dones

Dimarts 3 de març.
18.30 h.

DIMARTS 3 DE MARÇ
Conta contes infantil Dona’m contes

Una sessió de contes per conèixer les vides de dones extraordinàries i valentes que van destacar en el món de la cultura a través de la dansa, l’escriptura, la
pintura i altres arts. A càrrec de Raig de Sol Contes. Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal, 17.30 h.

DIMECRES 4 DE MARÇ
Càpsula dones científiques que han fet història

A càrrec de Judit Gil, doctora en Història de la Ciència.Inscripcions: emoreno@gava.cat. Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal, 17 h.

DIJOUS 5 DE MARÇ
Presentació del llibre “Actes XII Trobada”
Les dones de l’Eramprunyà: passat i present. Organitza: Associació d’Amics del Museu de Gavà
Lloc: sala d’actes Museu de Gavà, 19 h.

DIVENDRES 6 DE MARÇ
Sopar de dones
Lloc: AC Hotel Gavà Mar , a les 21 h.
Inscripcions fins al dilluns 2 de març a igualtat@gava.cat. Places limitades.

DISSABTE 7 DE MARÇ
Dones mineres

Amb aquesta visita farem visibles les dones a la prehistòria, al neolític i a les mines de Gavà.
Lloc: Parc Arqueològic Mines de Gavà, a les 11 h.
Durada: 1 hora. Activitat gratuïta. Recomanada a partir de 7 anys.
Places limitades. Cal fer reserva prèvia al 93 263 96 50.

DIUMENGE
				8 DE MARÇ
Activitat Dia Internacional de les
Dones de l’Associació de Dones Clara Campoamor
Col·labora: Mamifit Gavà, Grupo de lactancia materna i Adictas y Punto.
Lloc: Plaça de la Pagesia d’11h a 14 h.

Portes obertes al Parc Arqueològic
Mines de Gavà per a totes les dones

Veniu a gaudir i conèixer les mines en galeria més antigues d’Europa i les úniques dedicades a l’extracció de variscita per fer joies. De 0 a 99 anys.
Lloc: Parc Arqueològic Mines de Gavà, de 10 a 14.30 h.

16 h. Lectura del manifest
del Dia Internacional de les Dones.
Lloc: plaça Jaume Balmes.
16.15 h Sortida des de Gavà
cap a la manifestació de Barcelona.
Hora pendent de confirmació.
Autocar al carrer de Sant Pere,
al costat del Pavelló Jacme March.
Inscripcions: igualtat@gava.cat.
Places limitades.

DILLUNS 9 DE MARÇ
Homenatge a dones artistes de Gavà

Reconeixement a dones.
Improvisació feminista a càrrec de l’Associació Cultural Impro Barcelona.
Lloc: Espai Margall, a les 19 h.

DIMARTS 10 DE MARÇ
Projecció documental
“Las sin sombrero 2”

En presència de la directora, Tània Balló.
Lloc: Nou Espai Sant Jordi, a les 18 h.

DIMECRES 11 DE MARÇ
Activitat de sensibilització: Torna-t’ho a mirar!
L’alumnat d’ESO commemora el Dia Internacional de les Dones i organitza activitats per als seus companys i companyes.
Lloc: Institut El Calamot, a l’hora del pati.

DIJOUS 12 DE MARÇ
Activitat de sensibilització
Dia Internacional de les Dones
Lloc: Institut Bruguers, a l’hora del pati.

DIVENDRES 13 DE MARÇ
Conta contes infantil Dona’m contes
Una sessió de contes per conèixer les vides de dones extraordinàries i valentes que van destacar
en el món de la cultura a través de la dansa, l’escriptura, la pintura i altres arts.
A càrrec de Raig de Sol Contes.
Lloc: Biblioteca Marian Colomé, a les 17.30 h.0

DISSABTE 14 DE MARÇ
Conferència i recital “Música, en femení”

La història de la música vista des d’una perspectiva diferent, a través de les figures femenines que han marcat diverses èpoques amb la seva creació.
A càrrec de l’Associació d’Amics de la Música.
Lloc: Espai Maragall, a les 19 h

DIUMENGE 15 DE MARÇ
11a Trobada popular Dia Internacional de les Dones
Sortida des de la plaça de Jaume Balmes, a les 10.30 h.
Organitza: AMPA Jacme March.

DILLUNS 16 DE MARÇ
Xerrada: “La igualtat de gènere entre les persones grans”
Lloc: Casal Municipal de la Gent Gran El centre, a les 18.30 h
Cal inscripció prèvia al Casal de Gent Gran del Centre o de Can Tintorer.
Aforament limitat.
Organitza: Programa d’Acompanyament i Suport a la Gent Gran. Ajuntament de Gavà

DISSABTE 21 DE MARÇ
Taller d’il·lustració
i collage feminista

A càrrec de l’artist&artivist Zintenta. Lloc: Espai Jove La Casa Gran, a les 17 h
+info: lacasagran@gava.cat

DIJOUS 26 DE MARÇ
Dinar de dones empresàries
i emprenedores amb
l’Alcaldessa de Gavà

Interessades poden posar-se en contacte al telèfon 936333450 o a cse@gava.cat
Places limitades.

DIVENDRES 27 DE MARÇ
Cicle FemJazz!

Actuació a càrrec d’Eva Fernández.
La cantant i saxofonista presenta “Yo pregunto” en què reafirma
el seu compromís amb la sensibilitat i la creativitat a l’hora de fer música.
Lloc: Espai Maragall, a les 21 h.

#GavàÉsDonaArtista

