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dones

4 DE MARÇ
Igualtat de Tracte
en la Diversitat
Taula rodona via Zoom dins el marc de la Quinzena de la Dona.
17h · Enllaç: https://bit.ly/3kE0qeA
Organitza: Sitges Voluntaris Socials

8M Dia de les Dones. 
Trenquem els estereotips de 
gènere!
Prendre consciència de la influència que té el gènere com a construcció social a les 
nostres vides i de les desigualtats que provoca. Es realitzarà una dinàmica utilitzant 
l'eina Kahoot i es farà debat via Zoom.
17 h · Es publicarà enllaç a les xarxes de l’Espai Jove. 
Organitza: Espai Jove 

Hora del Conte Vi!ual
Una sessió de contes pensada per trencar mites sobre les dones. Contes on el paper 
del sexe femení és diferent als cànons clàssics. Trobarem nenes que no volen portar 
vestits roses, princeses que es tiren pets, tortugues que volen viure segons els seus 
desitjos i no els del seu marit… Contes moderns, per a una societat més justa.
17.30 h · Instagram @bibliositges 

Cicle Internacional de la Dona 
amb l’emissió de The Glorias 
(VOSE). Sessió inaugural
Història de la periodista, activista i feminista Gloria Steinem, i el seu influent viatge a 
l'Índia fins a convertir-se en un rol indispensable en el moviment pels drets de les 
dones en els anys 60 i la històrica Conferència Nacional de les Dones el 1977.
La sessió comptarà amb la presentació de Carmen Gallego.
19 h · Casino Prado
Organitza: CineClub Sitges 

5 DE MARÇ
Akelarre de
The Feliue"es 
Tot i que les bruixes han passat a la història com a dones malvades que llueixen 
berrugues i devoren nens innocents, tot sembla apuntar que la cosa no anava 
exactament així.
Adreçat a població general. Cal comprar entrada anticipada. 
http://entrapol.is/QR6wt 
20h · Casino Prado 
Organitza: Regidoria de Cultura 

A partir del 5 DE MARÇ
Exposició Escriptores de 
Premi
A la biblioteca Santiago Rusiñol exposició de llibres escrits per dones que han guanyat 
els principals premis literaris, per tal de donar visibilitat a les dones escriptores 
d’arreu del món. Tots els llibres exposats en poden agafar en préstec amb el carnet 
de biblioteca.
Dl, dm, dj i dv de 15.30-20 h / Dc 10-14 h · 
Biblioteca Santiago Rusiñol 

Lots Liles
Us proposem deixar-vos sorprendre i agafar en préstec una bossa sorpresa amb les 
dones com a punt comú: novel·les, còmics i biografies protagonitzades per dones 
inoblidables,  pel·lícules dirigides per dones, llibres sobre feminisme, contes infantils 
amb nenes empoderades, etc
Dl, dm, dj i dv de 15.30-20 h / Dc 10-14 h · 
Biblioteca Santiago Rusiñol 
Organitza: Biblioteca Santiago Rusiñol 

Del 5 al 8 DE MARÇ
Quizz sobre les dones a!istes 
dels Museus de Sitges
Durant tot el dia · Instagram @museusdesitges 

Exposició Temporal ‘Dones de 
Sitges (2007)’ 
Museus de Sitges recupera el documental de l’exposició que va donar lloc a la 
publicació d’un llibre amb el mateix títol.
Durant tot el dia · Web de Museus de Sitges
Organitza: Museus de Sitges

En clau de dona
Durant tot el dia · Enllaç: https://bit.ly/387R2e5 
Organitza: Museus de Sitges 

44 dones escriptores a les 
publicacions del Grup 
d’Estudis Sitgetans 1877 – 
2020 
Dues pancartes verticals onejaran a la façana de la seu del GES i al Cap de la Vila, 
edifici de la família Camps, amb els noms de les  44 dones autores de llibres o articles 
en les publicacions de l'entitat des de la seva fundació. Les publicacions s’exposaran 
a la seu de l’entitat.
Dv 18 - 20 h / Ds i Dl 12 - 14 h i 18 - 20 h / 

Dg 12 - 14 h · Espai Cultural Pere Stämpfli:

Passi de la pel#lícula Woman
Estrena d’aquesta pel·lícula per conscienciar a tothom el paper de la dona en la 
nostra societat i amb una sessió gratuïta el 8 de març (veure observacions).
Només el 8 de març sessió 15.15h Gratuita amb carnet blau del Retiro.

Consulta horaris · Retiro

Del 5 al 13 DE MARÇ
Exposició de Dones 
científiques 
Les dones de la ciència han estat, en la majoria dels casos, dones condemnades a 
l’oblit. Aquesta exposició mostra retrats de dones científiques de diferents èpoques, 
com a  testimoni de la gran contribució femenina a la ciència i al mateix temps com a 
denuncia de la invisibilitat a la qual ha relegat la història patriarcal.
5, 8 i 12 de març 16 - 19 h / 7 i 13 de març 
10 - 14 i 16 - 19 h · Can Falç de Mar
Organitza: Regidoria de Cultura en col!laboració amb No em Toquis la Tecla 

6 DE MARÇ
Ruta de les Dones
de Sitges
Homenatge a les dones de totes les condicions que han enriquit amb el seu treball, 
moltes vegades amagat, la vida quotidiana de Sitges i també posar de manifest els 
motius del paper secundari que les dones han tingut tradicionalment en l’espai públic.
Aquesta Ruta de les Dones de Sitges no és només un passeig, on veiem edificis, 
racons, quadres, jardins, on s’expliquen fets històrics..., és també un recorregut 
emocional per les vivències de moltes dones, conegudes o anònimes, però sempre 
representatives de la nostra història. La ruta tindrà lloc també el 13 i 20 de març.
Inscripció: info@agisitges.com / 619 793 
199 · Sortida: Plaça Eduard Maristany (Estació) 
Organitza: Ajuntament de Sitges i AGIS Sitges.

Mostra de cu!metratges 
infantils. El vent entre les 
canyes
La Xibeca del cinema ofereix als nens i nenes cinc aventures al voltant de la llibertat, 
amb músiques originals, heroïnes sorprenents i una qualitat gràfica extraordinària. 
16h · Cinema Casino Prado
Organitza: CineClub Sitges

Cicle Internacional de la Dona 
amb l’emissió de I AM A 
WOMAN (VOSE)
Helen Reddy és una cantant, compositora, actriu i activista australiana. La seva 
cançó I Am Woman, guanyadora del Grammy, es va convertir no sols en l'himne del 
moviment feminista durant la radical dècada de 1970, sinó també en el segell de 
Reddy. Col·loqui posterior amb les cantants Glòria Freixas i Andrea Perrone. 
18h · Cinema del Casino Prado
Organitza: CineClub Sitges 

7 DE MARÇ
Cicle Internacional de la Dona 
amb l’emissió de AL SOSTRE 
DEL MÓN
1882. Sant Petersburg. Sasha, una joveneta de l’aristocràcia russa, ha estat sempre 
fascinada per l a vida aventurera del seu avi, Olukin. 
16h · Cinema del Casino Prado
Organitza: CineClub Sitges 

Cicle Internacional de la Dona 
amb l'emissió de LA DONA 
IL#LEGAL (VOSE)
En Fernando Vila, un advocat d'immigració, accepta un cas en aparença senzill: evitar 
la deportació d'una jove kosovar. Col·loqui posterior amb Ramon Térmens (director) i 
Sergi Maixenchs (muntador).
18h · Cinema del Casino Prado
Organitza: CineClub Sitges 

Museus de Sitges obe!s
Els visitants aquest diumenge podran escoltar una selecció de música ambiental de 
dones compositores al llarg de la història mentre passejant per les sales del Museu.

7 i 8 DE MARÇ
Taller de Ciència Infantil 
Adreçat a infants de 6 a 12 anys. Més informació noemtoquislatecla@gmail.com i 
xarxes socials twitter @notoquislatecla i instagram 
7 de març  11 i 12h / 8 de març 17.30 i 
18.30h · Can Falç de Mar
Organitza: No em Toquis la Tecla

8 DE MARÇ
Ruta Feminista
Ruta per conèixer els llocs i espais representatius del moviment feminista de Sitges. 
A través d’un recorregut coneixerem també les dones de Sitges que al llarg de la 
història han lluitat per la igualtat dels drets entre homes i dones. L’activitat serà 
dirigida per Montserrat Esquerda, escriptora i experta en Memòria i Història de 
Sitges. Activitat adreçada al públic en general. Cal inscripció prèvia a la web 
www.gaysitgeslink.org
17h ·  Sortida des de Carretera de les Costes nº 34
Organitza: Associació Gay Sitges Link

Projecció dels cu!s Ens 
Estimem?
Per l’alumnat de 4art d’ESO dels dos Instituts de Sitges. 
10.30 i 13h · Acte exclusiu per l’alumnat i professorat dels centres de 
secundària de Sitges.

Lectura del manifest 
institucional
Per part de regidors i regidores de l’Ajuntament de Sitges. 
12h · A les xarxes de l’Ajuntament de Sitges

En acabar es presentarà el vídeo de la campanya
“Abans, ara i sempre: dones”
Una petita mostra sobre la recuperació de la memòria oral de dones de Sitges. El  
vídeo també  es visualitzarà abans de la projecció de la pel·lícula Single Out al Cinema 
Prado.

Dorothy Campbell: primera 
jugadora de Golf professional
Publicació explicant la importància d’aquesta figura dins el golf professional. 
Al llarg del dia · A les xarxes del Club de Golf Terramar
Organitza: Club de Golf Terramar 

Col#lecta de posts i storie 
sota el hashtag 
#TotesSomUna  
De les nostres castelleres i els nostres castellers, amb algun element lila. 
Visualitzant així, la igualtat i equitat a dins el món casteller.
Al llarg del dia · A les xarxes de la Colla Jove de Castellers de Sitges
Organitza: Colla Jove de Castellers de Sitges

Vídeo mural ‘Nosaltres 
mateixes/ Nosotras mismas/ 
Ourselves’
Realització del mural i emissió en streaming tant del mural com del manifest 
feminista. L’esdeveniment s’emmarca en la campanya de la FELGTB: ‘Feminismos, 
igualdad y derechos humanos’.
Al llarg del dia · Carretera de les Costes, 34
Organitza: Associació Gay Sitges Link

Les dones dels Museus 
El blog dels museus de Sitges comptarà amb un post que explicarà.
Al llarg del dia · https://museusdesitges.wordpress.com/ 

Dones treballadores i 
voluntàries a Ocularis
Ocularis difondrà online un vídeo informatiu sobre dones treballadores i voluntàries 
de la ONG tant a territori, Àfrica, com a la seu i parlarà de les discriminacions que 
pateixen. També oferirà un fulletó on podràs avaluar la teva agudesa visual explicant 
les desigualtats de gènere l’any 2020.
Al llarg del dia · A les xarxes socials d’Ocularis

Cicle Internacional de la Dona 
amb l’emissió de SINGLED OUT 
(VOSE)
La pel·lícula se centra en l’estigma de ser dona soltera a partir de certa edat, amb la 
voluntat d’entendre com és viscuda la solteria femenina a partir del testimoni de 
dones de diferents punts del planeta. Col·loqui posterior amb les directores Mariona 
Guiu i Ariadna Relea.
19.30h · Casino Prado
Organitza: CineClub Sitges 

Del 8 al 12 DE MARÇ
‘Dones de Sitges’ (Maricel 
Televisió 2007)
L’Ajuntament de Sitges recupera la sèrie de capítols ‘Dones de Sitges’, emesa a 
Maricel Televisió i guardonada amb el Premi Eugeni Molero de Comunicació el 2008. Del 
dilluns 8M al divendres 12 de març, es presentaran dos programes diaris. 
Durant tot el dia · Canal de Youtube de l’Ajuntament de Sitges.

9 DE MARÇ
Dona i Acció 
Intergeneracional i 
Intercultural
Taula Rodona Via Zoom dins el marc de la Quinzena de la Dona.
17h · Enllaç: https://bit.ly/3b8cNfH
Organitza: Sitges Voluntaris Socials

10 DE MARÇ
Dona Talent i Empoderament
Taula Rodona Via Zoom dins el marc de la Quinzena de la Dona.
17.30h · Enllaç: https://bit.ly/3uJRc4V
Organitza: Sitges Voluntaris Socials

11 DE MARÇ
Cicle Internacional de la Dona 
amb l’emisió d’ÀSTRID
Astrid és el nom que hi ha darrere d'una desgràcia, de la sort i el sacrifici capaços de 
canviar-nos el destí. Col·loqui posterior amb Marc Galver (director) i una psicòloga 
de l'Institut Maricel.
19.30h · Casino Prado
Organitza: Cine Club Sitges 

13 DE MARÇ
Xerrada Dones i Ciència per 
Neus Benavent 
17h · Can Falç de Mar
Organitza: No em toquis la tecla


