
PROGRAMA D’ACTES
8 DE MARÇ DE 2021

AVÍS IMPORTANT:  
enguany, com a conseqüència de la pandèmia, totes les 

activitats oferides en el programa es faran en línia, prèvia 
inscripció al nostre correu

inscripcionsdona@aytosagunto.es



DIMARTS i DIJOUS, 2 i 4 de març a les 18.00 h

TALLER: “Disfrutar l’amor”: una caixa de ferramentes 
per patir menys i disfrutar més dels nostres afectes i 
relacions amoroses.
A càrrec de: Coral Herrera, doctora en Humanitats i Comunicació Audiovisual.
Organitza: Regidoria d’Igualtat.

DIVENDRES, 5 fins DIUMENGE 28 de març

EXPOSICIÓ: XXIX Concurs de Cartells 8 de Març:  
lema “Científiques: trencant el sostre de vidre”.

 

Organitza: Col·lectiu 8 de Març amb la col·laboració de la Regidoria d’Igualtat.
Lloc: Casa de Cultura Capellà Pallarés.
Avís: Enguany no hi haurà acte públic d’entrega de premi, però es farà difusió 
a les xarxes socials.

DIVENDRES, 5 de març a les 19.30 h

TEATRE: Amigues.
A càrrec de: Companyia Tramant Teatre.
Sinopsi: És una historia d’amor que parla de la  passió de les actrius 
en actuar, i de la força de l’amor i l’amistat, on es donen a conéixer 
els amors, els robatoris, els secrets d’aquestes tres amigues  
mitjançant divertits números musicals, així com de textos 
intensos amb els quals el públic riurà i s’emocionarà.
Organitza: Regidoria de Cultura.

DISSABTE, 6 de març a les 19.00 h

TEATRE: “Las Migas”.
A càrrec de: Companyia Empatia.
Sinopsi: Las Migas son quatre dones músiques, guerreres i viatgeres. 
En el seu últim treball discogràfic, EMPATÍA, presenten les seues  
noves composicions que fan olor a mar, naturalesa, flamenc,  
transgressió, poesia de poble, dones de tot el món, la lluita  
per millorar les coses i canviar-les.
Organitza: Regidoria de Cultura.

EXPOSICIÓ: “Sanitat Publica, tresor a defensar”.
 La Tira de Dones.



DIUMENGE, 7 de març a les 19.00 h

TEATRE: Atmosphaera.
A càrrec de: Aescena Dansa.
Sinopsi: un espectacle de dansa contemporània dirigit als sentits.  
Tant les músiques seleccionades com les coreografies en sentit  
estricte volen respondre a eixe patró. Vivim temps convulsos, i  
l’exercici de la sensibilitat sembla un bon argument per a reivindi-
car-se com a éssers emocionals, i per a véncer estats de paràlisi.
Organitza: Regidoria de Cultura.

DILLUNS, 8 de Març a les 18.00 h

CONCENTRACIÓ. 
Lloc: Sagunt, plaça del Cronista Chabret
El Port, Triangle Umbral (davant de l’Àrea d’Igualtat).
Organitza: Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre.

DIJOUS, 11 de març a les 18.00 h

XARRADA: “La salut de les dones en l’agenda 
feminista”. A càrrec de: Tasia Aranguéz, professora 
de Filosofia en la Ugr. Feminista.
Organitza: Regidoria d’Igualtat.

DISSABTE, 13 de març, 17.00 h

XARRADA per a famílies de gamers: “Què aprenen 
dels videojocs?”. A càrrec de: Marina Amores, 
periodista i experta en videojocs amb perspectiva 
de gènere.
Organitza: Regidoria d’Igualtat.

DISSABTE, 20 de març, 17.00 h

XARRADA per a xiques gamers: “El masclisme als 
videojocs”. A càrrec de: Marina Amores, periodista i 
experta en videojocs amb perspectiva de gènere.
Organitza: Regidoria d’Igualtat.



DIMARTS, 23 de març, 18.00 h

XARRADA: “La trampa de la corresponsabilitat”.
A càrrec de: María Pazos, matemàtica, investigadora  
i activista feminista.
Organitza: Regidoria d’Igualtat.

DIMARTS, 30 de març, 18.00 h

XARRADA: “D’Ariadna a Chenoa: feminisme i fracàs 
amorós”. A càrrec de: Brigitte Vasallo, escriptora i 
investigadora centrada en el procés d’alterització,  
les polítiques afectives i el capitalisme cognitiu. 
Organitza: Regidoria d’Igualtat.

DISSABTE, 15 de maig a les 19.00 h

TEATRE: Cautivas. A càrrec de: Camí de Nora amb 
direcció de Mª Jesús Suárez Corresa.
Sinopsi: un elenc d’actrius del Hollywood dels anys cinquanta es  
reuneix per a la lectura d’un nou projecte teatral: Cautivas. Algunes 
són velles glòries, unes altres es troben en el cim de la seua  
carrera, mentre que per a altres aquesta es la seua primera  
oportunitat. El que era una simple entrevista de treball es t 
ransformarà en una divertida i frenètica oportunitat que  
canviarà les seues carreres per sempre. Allò podria ser la  
presentació formal de Cautivas. Però és molt més...
Diuen: “De esos lodos estos barros”, i és així perquè a la nostra  
obra metateatral s’amaga una realitat d’abusos, assetjaments i  
sotmetiments de les dones que en aquella meravellosa i glamurosa 
època daurada del cinema americà subjeia. El moviment Me Too ha 
desvelat aquest món ocult que segueix perdurant.
Lloc: Centre Cultural Mario Monreal, c/ Roma, 9. Sagunt.
Organitza: Regidoria de Cultura.
Entrades a la venda en breu.

Des de l’Associació Cultural Nautilus, ens recomanen per aquest 8 de Març  
la pel·lícula Las sufragistas (2015) de la directora Saray Gavron, com una  
necessària lliçó d’història sobre l’origen del moviment en suport del dret al  
vot de les dones.


