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Les dones creem. Pensem, escrivim, actuem, dirigim,
eduquem, emprenem, composem música, organitzem, ens
associem, liderem, gestionem...
Ho hem fet sempre. No sempre hem tingut la visibilitat que ens mereixíem, ni les
facilitats, ni les condicions ni el recolzament que el nostre talent necessitava.
Ser dona creadora inclou dos handicaps en la seva pròpia definició: el del precari
món de la creació en tots els àmbits i el de ser dona.
Tanca els ulls i mira de respondre a les preguntes: diga’ns 3 pintores famoses,
3 directores de cinema o de teatre, 3 escriptores que hagin guanyat un Premi Nobel,
3 entrenadores d’algun esport, 3 compositores...
Costa, a vegades, trobar un sol nom. I no és perquè no existeixin.
Visibilitzar-nos com a dones creadores contemporànies permet que la nostra feina,
el nostre talent i el nostre art prenguin valor, rellevància, serveixin de referents i es
facin públiques.
Perquè això és el que volem reivindicar especialment durant la Setmana de la Dona
Creadora: que les dones també puguem prendre sense recança, sense més esforç
que els homes, sense resistència social, l’espai públic de la creació, que nosaltres
esdevinguem el centre de la creació.
Per això des de totes les regidories de l’Ajuntament de Llinars del Vallès i des del
Teatre Auditori us proposem una setmana d’activitats artístiques, reflexives, socials,
creades per dones.
Directores, xefs, educadores, escriptores, científiques, compositores, actrius,
esportistes, emprenedores: DONES CREADORES.
Segur que després de participar activament en aquesta fantàstica setmana podràs
citar, sense problema, tres dones creadores de cada disciplina. I la seva feina et
semblarà, a més, meravellosa.
Del dilluns 4 al diumenge 10 de març tot Llinars estarà ple d’activitats de la
Setmana de la Dona Creadora. El dia 8 de març, no, que ens sumarem a la vaga
feminista.

#sócdonacreadora

ACTES Març
DILLUNS 4

DIJOUS 7

DISSABTE 9

DIUMENGE 10 no et perdis....

ENCARTELLADA
REIVINDICATIVA
per tot el municipi

Projecció de EL OLIVO +
cinefòrum
Per als alumnes dels instituts de
Llinars del Vallès

Taula Rodona sobre
l’experiència de ser Dona
Creadora amb dones
creadores de Llinars del Vallès
de l’àmbit cultural, artístic,
esportiu, empresarial i científic
Amb la presència de: Anna
Fuertes, Emprenedora; Lluisa
Abellà, Notària; Cynthia
Molina, Jugadora professional
de bàsquet i Yaiza Berrocal
Guevara, guionista i escriptora.
Modera la taula Marina Martori,
directora del Teatre Auditori de
Llinars i escriptora.

XII TROBADA NACIONAL DE LA DONA
TRABUCAIRE DE CATALUNYA

17 h | La Masoveria
Inauguració de l’exposició
de fotografies SALACIA de
l’artista llinassenca Henar
Bengale (Barcelona, 1994)
www.henarbengale.com

19 h | hall del Teatre
Auditori de Llinars

DIMARTS 5
ENTREGA DEL PREMI DE
DRAMATÚRGIA TEATRAL

10 h | Sala Gran del Teatre
Auditori de Llinars
EN CLAU DE DO-NA
Un viatge per la història de la
música explicant el paper que
hi han tingut les dones
Entrada oberta a tothom.

17:15 h i a les 18 h
Sala Gran de l’Escola
Municipal de Música de Llinars

20 h | Sala Montseny del
Teatre Auditori de Llinars

Projecció de EL OLIVO +
cinefòrum

DIMECRES 6

20 h | Sala Gran del Teatre
Auditori de Llinars
3€

BALLANT BALLAVEM
Amb la coreògrafa i ballarina
Laia Santanach per als alumnes
de cicle superior de les escoles
de Llinars del Vallès
Espectacle + xerrada

DIVENDRES 8
VAGA FEMINISTA

10 h i a les 11 h | Sala Tallers
del Teatre Auditori de Llinars
BALLANT BALLAVEM
Amb la coreògrafa i ballarina
Laia Santanach
Espectacle + xerrada
20 h | Sala Montseny del
Teatre Auditori de Llinars
Anticipada: 5 € | Taquilla: 6 €

19 h | Sala Montseny del
Teatre Auditori de Llinars
Seguidament
LECTURA DEL MANIFEST
A càrrec de l’Associació de
Dones de Llinars i homenatge
a Maria Sanabria Santos per la
seva trajectòria laboral i la seva
dedicació
Organitzat pel punt dona de
Llinars del Vallès
Tot seguit
Pica-pica i copa de cava
Concert PAULA VALLS
22 h | Escenari del Teatre
Auditori de Llinars
Anticipada: 10 € | Taquilla: 11 €

DIUMENGE 10
VENTURA
Espectacle teatral de Cristina
Clemente
11 h / 13 h / 17 h i 19 h
Castell Nou de Llinars
Anticipada: 10 € | Taquilla: 11 €

Durant tota la Setmana de la Dona Creadora tots els actes organitzats per l’Ajuntament de Llinars del Vallès
reivindicaran i promouran el paper de la Dona Creadora en l’àmbit públic.
El material de l’encartellada reivindicativa el creen els i les joves de Llinars a través de La Masoveria.
Hi vols participar? Informa’t a La Masoveria i crea tu també!
Compra les entrades dels espectacles a: www.teatreauditorillinars.cat

Concentració a la plaça dels Països Catalans

10.30 h | Cercavila sense foc fins a la plaça de la Vila

11 h | Rebuda institucional a l’Ajuntament
11.30 h | Cercavila amb foc fins a la plaça dels Països Catalans

Sóc

caire

12.30 h | Actes protocol·laris
Organitza: Trabucaires Llinars i Coordinadora de Trabucaires de Catalunya
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