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LLINARS DEL VALLÈS

Setmana
Dones

de les



DIJOUS 2 
Exposició fotogràfica “La menstruació al Nepal,  
un turment cultural”

 Del 2 al 31 de març del 2023
 Vestíbul de la Biblioteca Can Casas

A càrrec de l’Associació be artsy
Massa sovint és notícia la mort d’alguna noia per tenir la 
menstruació al Nepal.

DIVENDRES 3 
Espectacle “Jo, com a dona, soc més King Kong que 
Kate Moss”

 19 h |  Sala d’actes de la Biblioteca Can Casas
A càrrec de Mireia Tejero, al saxo i loops, i Rai Jiménez, a la 
guitarra elèctrica i loops.
La frase que inspira aquest concert està extreta del llibre 
“Teoria King Kong”, de Virginie Despentes. Al llarg de 
l’espectacle la Mireia donarà veu a diferents poetesses i 
escriptores que d’alguna manera han posat paraules a allò 
que ella ja sentia.

DISSABTE 4 
Taller grupal amb Marian de SABAIDÏ  
“Dones conscients”

 10.30 h  Can Lletres
Farem una mirada integradora al dia a dia, per veure que 
ens diem i com canviar la comunicació amb nosaltres i les 
nostres relacions. Veure’ns les màscares que al llarg d’un dia 
fem servir. Una experiència única amb efectes enriquidors.
        
Taller de Relaxació, Meditació i Gestió emocional.

 12 h  Can Lletres
A càrrec d’Anna Teruel  
Gaudeix d’un espai on poder alliberar les angoixes, l’estrès 
i les pors provocades per la situació personal que estem 
vivint, potenciant la pressa de consciència del cos i la ment, 
treballant les emocions, l’autoestima i empoderament.
Cal portar roba còmoda.
        
Cinefòrum “La fuente de las mujeres” 

 17.30 h  Can Lletres
En un petit poble de l’Orient Mitjà, la tradició exigeix   que les 
dones vagin a buscar aigua, sota un sol ardent, a la font que 
neix a dalt d’una muntanya. Leila, una jove casada, proposa a 
les altres dones una vaga de sexe: no mantindran relacions 
sexuals fins que els homes col·laborin en el transport de 
l’aigua fins al poble.

DIUMENGE 5 
Caminada saludable

 11 h  Sortida des de la plaça dels Països Catalans  
fins a Sant Sadurní de Collsabadell
A l’arribada concert d’Irina Bellavista acompanyada de  
Jos Garcia a la guitarra.

Continuació DIUMENGE 5 
Jornada de partits de Volei Femení

 Durant el matí  Pavelló Municipal d’Esports de 
Llinars
Vine i anima! Llinars amb l’Esport Femení.
Organitza: Club Volei Llinars

DILLUNS 6 
Conversa entre dones  

 18.30 h  Sala d’actes de la Biblioteca Can Casas
A càrrec del Punt Dona i l’Associació Dones de Llinars  
del Vallès.

DIMARTS 7 
Taller de Defensa personal a càrrec de GYM MGV

 De 15 a 17 h   GYM MGV
 Aforament limitat ➔ Inscripcions al 618138635

                                             
Activitat Escola de Música

En clau de Do-na
 Entre  17 i 20 h  Sala Auditori Josep Martí i 

Cristià de l’EMM de Llinars del Vallès 
Escenari constantment actiu entre 17 i 20 h, amb actuacions 
i xerrades de l’alumnat de l’escola i amb una cançó 
participativa composta per Núria Conangla, professora de 
l’escola, en motiu de les activitats de la Setmana de les 
Dones, a les hores en punt (17 h, 18 h, 19 h i 20 h).  
Veniu a conèixer d’aprop que “El talent no té gènere” i a 
gaudir de les actuacions de l’alumnat i de la cançó que hem 
preparat!

 Entrada lliure

DIMECRES 8 
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES  

 10 h   Casal Cívic de Llinars
Creació d’un mural que farem entre tots i totes que 
representarà una flor.
Cada participant pintarà un petal que simbolitzi allò que  
ell/ella representa ser dona. Obert a tota la població.
        
Lectura del manifest

 12 h  Plaça de la Vila
        
Lectura del manifest

 19 h  Plaça de la Vila
Acte organitzat per l’Associació Dones de Llinars, 
Gita de Bruixa i Akelarre de Llinars

Continuació DIMECRES 8 
L’hora del conte + Taller Petita&Gran

 17 – 18.30 h  Biblioteca Can Casas
A càrrec de Cristina Noguer
Per saber-ne més d’algunes dones úniques, lluitadores, 
revolucionàries, valentes, enginyoses que han inspirat, i 
segueixen inspirant, a molta gent. Ho farem d’una forma 
divertida, amb disfresses, música i art.
A partir de 5 anys
Inscripció prèvia a www.bibliotecacancasas.cat

DIJOUS 9 
Taller “Autocura de l’esquena”

 18 h  Can LLetres 
A càrrec de Fysis Llinars
Taller pràctic per conèixer tècniques manuals d’autocura, 
descontracturants i relaxants per a dones amb mal 
d’esquena, dolor cervical i dolor de cames produïts per la 
manca de descans o per postures inadequades. 
                   
Xerrada “CHHAUPADI, la tradició Nepalesa que exilia 
la dona durant la menstruació”

 19 h  Sala d’actes Biblioteca Can Casas
A càrrec de Clara García i Ortés, fundadora del Projecte 
Rato Baltin
El projecte Rato Baltin (Galleda vermella) treballa donant 
eines a nenes i dones nepaleses per erradicar la pràctica del 
chhaupadi, una tradició que les considera impures mentre 
menstruen, exposant-les a un medi ambient mortal.

                                                                                       
Activitats organitzades per L’ESPORTIU + LOVATO

Màster Spining Lovato 
 19 h  A l’Esportiu de Llinars

➔ Inscripció solidària: compra de la samarreta del 8M
        
Màster Zumba

 20.15 h  Plaça dels Països Catalans
➔  Inscripció solidària: compra de la samarreta del 8M 
        
Portes obertes a l’Esportiu de Llinars 

 Entrada solidària: compra de la samarreta del 8M
        
Venda de marxandatge 
Samarreta: 5 €
Llibreta: 4 €
Pack 8M |  Samarreta + llibreta: 8 €
Recaptació a favor de Fundación Quiero Trabajo  
https://quierotrabajo.org
                                            
Organitza l’Esportiu de Llinars 
Col·labora Lovato Electric 

Passa’t de dimarts  
a divendres per  
La Masoveria
de 16.30 a 20.30 h  
a comprar la teva  
samarreta

Llinars del Vallès arriba a la cinquena edició  
de la Setmana de les Dones 
Aquest cop, amb voluntat d’inclusió, d’obertura, de sororitat hi afegim una s i ens pluralitzem. 
Esdevenim la Setmana de les Dones perquè totes i cadascuna d’elles hi tinguem cabuda. 
Una setmana reivindicativa i festiva. Festiva de la condició femenina i reivindicativa de la lluita 
feminista que ens ha precedit i que seguim. No és només aquesta setmana que treballem per 
mostrar-ho, és tot l’any, però aquesta setmana, simplement, més. Més perquè mai és prou, més 
perquè sempre cal, més perquè les desigualtats i les diferències per qüestió de gènere encara 
formen part de les nostres vides i les nostres realitats. 
Llinars del Vallès ja és una ciutat feminista. Ens hem adherit al decàleg per a la construcció de 
ciutats feministes i pensem treballar per complir-lo. Ens hi ajudes? Participa de la Setmana de les 
Dones i fem que totes les setmanes de l’any ho siguin.

PROGRAMACIÓ
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DIVENDRES 10 
Presentació del llibre “Dones sàvies. Herbolàries, 
llevadores, infermeres, metgesses”

 19 h  Sala d’actes Biblioteca Can Casas
A càrrec de l’autora, Elisenda Albertí
La història d’algunes dones que entre els segles XV i XX van 
desafiar les normes establertes per exercir la seva activitat. 
Dones sàvies que van dedicar la seva vida a ajudar els més 
febles i desvalguts.

                                           
Activitats a La Masoveria

Taller obert d’estampació de Totebags
 De 17 a 20.30 h   Pati Can Mas Bagà 

A càrrec de La MasoArt (Espai Jove La Masoveria)

DISSABTE 11 
 12 h  Can Lletres

Reconeixement  a la dona de llinars
Aquest reconeixement té per objectiu reconèixer i visibilitzar 
socialment el valor del treball realitzat per les dones 
llinassenques.
   
A continuació vermut ofert per l’Associació Dones de Llinars.

DIUMENGE 12 
Teatre “Una habitación propia”

 18 h   Sala gran del Teatre Auditori 
Virginia Woolf fa una conferència davant d’unes joves 
estudiants, el 1928. Les seves paraules, iròniques i 
esmolades, són el relat viu d’un descobriment: per dedicar-
se a la literatura, una dona necessita diners i una habitació 
pròpia.

 85 minuts | Castellà |  16 € anticipada | 18 € taquilla
Venda d’entrades a www.teatreauditorillinars.cat

                                                  
AL LLARG DE LA SETMANA
Aparadors liles. UBIC + La Masoveria
Amb la col·laboració de La Masoveria amb el seu taller  
“La MasoArt” i la Unió de Botiguers, reivindicarem el paper 
de les dones treballadores guarnint els aparadors amb 
frases i dibuixos feministes.
        
Exposició itinerant de llegendes de Llinars i rodalies
8 llegendes de llinars i rodalies acompanyades de 
comentaris amb perspectiva de gènere estaran exposades 
al llarg de la setmana pels voltants del Castell Nou. Es tracta 
d’una exposició d’Akelarre, Gita de Bruixa i Dones de Llinars.
        
Exposició “El nus matern” | Montserrat Serra Nonell
Obres pictòriques amb textures i instal·lacions tèxtils. 

 Del 5 de febrer al 19 de març del 2023
  Espai d’Art de Llinars  Dijous i divendres: de 17 a 

20 h i dissabte i diumenge: d’11 a 13 h
       
Exposició Mira’m

  Pati de l’Espai d’Art  
 Inauguració: Divendres 10 de març a les 17 h

Exposició i projecte educatiu artístic amb els alumnes de 2n 
de batxillerat artístic del Taller Ginebró de Llinars del Vallès. 
Resultat del treball realitzat amb l’artista Montserrat Serra 
Nonell.
       
Lectura del manifest i infografia de la història del 
feminisme.

 Institut Giola
        
Exposició de les dones importants de la nostra vida, 
tant a nivell personal com les que enguany són el 
nom de cada aula de P3 a 6è.

 Escola Damià Mateu
        
Xapes 
Al llarg de tota la setmana trobareu 
la xapa “ El talent no té gènere” als 
diferents equipaments municipals  
i establiments del municipi.
Agraïm a totes les dones que han 
participat al llarg de tota la setmana i l’han fet possible!

http://www.teatreauditorillinars.cat

