
Taller 
d’empoderament 
femení “Estoy 
rara”
A càrrec de les 
actrius Ángela Conde i 
Paloma Jiménez

Amb tècniques 
d’improvisació i la 
creació d’esquetxos 
còmics, ens 
empoderarem 
davant les situacions 
masclistes, parlarem i 
riurem molt! 

Adreçat a dones majors 
de 18 anys. 
Inscripcions fins al 22 
de juny.

DL 27 JUNY - 18 H
Casal Pere Quart

Xerrada “Feminis-
me per a tothom: 
lluita, reptes, de-
bats i esperances”
A càrrec de la 
periodista i feminista 
Irantzu Varela

El feminisme ha passat 
de lluitar pels drets 
d’algunes dones a 
defensar que totes les 
vides siguin dignes i que 
tots els cossos siguin 
igual d’importants. 
Repassarem com 
el feminisme s’ha 
convertit en una lluita 
contra totes les formes 
d’opressió.  

DT 28 JUNY - 18.30 h
((( En línia

Espectacle 
infantil “Tu tururut 
la princesa”
A càrrec de la 
companyia La Bleda

Un dia la pallassa Bleda 
es desperta convertida 
en una princesa 
valenta, lluitadora i 
molt, molt divertida. 
L’acompanyem en el seu 
viatge per recuperar el 
tresor?   

DC 29 JUNY - 18.30 h  
Pl. del Doctor Robert 

Teatre 
“ELLES 
#CosesNostres”
A càrrec de la 
companyia La 
Melancòmica

Una peça d’humor 
satíric amb la que farem 
un bon repàs als clixés 
de gènere i traurem a 
escena, sense pèls a 
la llengua, els temes 
femenins dels que ningú 
parla.

DJ 30 JUNY - 20 h  
Pati del Casal Pere 
Quart

Xerrada 
“Violències 
masclistes 
digitals”
A càrrec d’Eva Cruells 
de l’equip de FemBloc, 
Alia i Donestech

Quines conductes es 
consideren violències 
masclistes digitals? 
Com ens afecten? Què 
podem fer per prevenir-
les i abordar-les?  

Adreçada a 
professionals. 
Inscripcions fins al 27 
de juny. 

DV 1 JULIOL - 10 h
((( En línia

Per a més informació i inscripcions:
https://web.sabadell.cat/escola-de-genere 

genere@ajsabadell.cat 
Tel. 93 724 61 68 / 67 

Espai de formació i debat 
adreçat a ciutadania i professionals
Del 27 de juny a l’1 de juliol
En format presencial i en línia

Edició 2022 · ACTIVITATS

2a edició

Organitza: Amb el suport de:


