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Espectacle teatral infantil a càrrec de la companyia El Replà. 

Adaptació musical d’en Joan Sors del conte homònim de Raquel Díaz Reguera 
L’Adriana, la Ximena i la Martina tenen grans somnis. El Sr. Sivolspots està construint 
ales per tal que puguin assolir-los. Però la banda del senyor Nohoaconseguirasmai els 
han omplert les butxaques de pedres perquè no puguin volar. Elles són tres, però 
podrien ser-ne deu, o cent, o totes les nenes del planeta. 

Lloc: Teatre principal 
Entrades a: https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentdevalls 
Organitza: Xarxa de cultura

6 de març, 18 h QUAN LES NENES VOLEN 

Exposició a càrrec de la comissariada Aïda Sánchez 

La invisibilitat femenina en el món de les arts és evident al llarg dels segles i encara 
més si ens centrem en l’art del teatre. La reivindicació i la necessitat d’aportar la 
visió de gènere, i trencar amb els estereotips imposats per la societat 
heteropatriarcal, ens porta a dones sobre l’escenari fent un repàs al teatre vallenc a 
finals del segle XX. 

Lloc: Vestíbul del Teatre Principal 

Organitza: Xarxa de cultura

6 de març al 2 de maig VALLS I TEATRE EN FEMENÍ

https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentdevalls
https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentdevalls


 

Espectacle de dansa càrrec de la companyia La Im.perfecta més 
col·loqui  

Un homenatge a les dones que van morir al convent-presó de les Oblates de 
Tarragona a causa de les dures condicions carceràries i a l’única dona afusellada a la 
ciutat durant la repressió franquista. L’espectacle vol mantenir viu el record 
d’aquestes dones escenificant les seves vides i la seva estada a la presó, abans de ser 
enterrades a la fossa comuna del cementiri. 
Seguidament, col·loqui amb l'autora de l'obra Tecla Martorell i estrena de la peça de 
videodansa de la vallenca Marta Arjona. Adaptació del llibre de Tecla Martorell 

Intèrprets: Raquel Rodríguez, Raquel Méndez, Paula Sánchez i Júlia Miralles 

Lloc: Teatre Principal 

Entrades: https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentdevalls 
Organitza: Xarxa de cultura

7 de març, 18,00 h

A càrrec de treballadores de l’àmbit sanitari i assistencial en representació de totes 
les dones que, durant la pandèmia, estan al capdavant de les cures.  

Lloc: Al canal de Youtube de l’Ajuntament de Valls 
Organitza: Regidoria Igualtat

8 de març MANIFEST  INSTITUCIONAL VIRTUAL

MEMÒRIA DE LES OBLIDADES

https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentdevalls
https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentdevalls


A càrrec de la il·lustradora Berta Artigal 

Lloc: Pista poliesportiva del carrer Sant Francesc 

Organitza: Regidoria d’Igualtat

8 de març al11de març PINTURA MURAL

Conte infantil virtual a  

A càrrec de Sílvia Palazón 

No totes les princeses són rosses amb el cabell llarg, ni porten sabates de taló. No 
totes són fràgils i etèries i tan fines que no poden dormir si hi ha un pèsol sota molts 
matalassos. La Zeralda és una princesa amb el cabell negre com la nit, s’embruta amb 
el fang i té els genolls plens de crostes. I agafa una espasa quan cal, per defensar el 
seu regne i conquerir la seva llibertat.  

Lloc: Al canal de Youtube de l’Ajuntament de Valls 

Organitza: Regidoria d’Igualtat

8 de març al 14 de març EL TRESOR DEL DRAC REBUF



Sèrie documental sobre els treballs de les dones i els lideratges femenins essencials 
en el context de pandèmia, a càrrec de l’Observatori de les dones en els mitjans de 
comunicació.   
L’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació presenta la sèrie 
documental DONES EN TEMPS DE CRISI: ANY 2020 per contribuir a fer més visibles 
les aportacions essencials de les dones en el context de pandèmia. Els capítols posen 
en el centre les propostes de canvi per al futur elaborades des de les dones a partir 
de la seva diversitat de generacions, cultures, procedències, models familiars, opcions 
sexuals, capacitats, entre d’altres.  

dilluns 8: EDUCADORES: https://www.observatoridelesdones.org/dones-en-
temps-de-crisi-educadores/ 
dimarts 9: HORARIS I ESPAIS: https://www.observatoridelesdones.org/dones-en-
temps-de-crisi-horaris-i-espais/ 
dimecres 10: CURADORES: https://www.observatoridelesdones.org/dones-en-
temps-de-crisi-curadores/ 
dijous 11: ELS AFECTES: https://www.observatoridelesdones.org/dones-en-
temps-de-crisi-els-afectes/ 
divendres 12: VIDES IMPRESCINDIBLES: https://
www.observatoridelesdones.org/dones-en-temps-de-crisi-visibles-i-
imprescindibles/ 
dissabte 13: RESISTENTS: https://www.observatoridelesdones.org/dones-en-
temps-de-crisi-resistents/ 

Organitza:: Regidoria d’Igualtat

8 de març al 13 de març DONES EN TEMPS DE CRISI: 
ANY 2020
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Per a fer possible els castells, existeix una xarxa de dones, invisibilitzades en un 
segon pla, que procura que l’estructura se sostingui.  
Cada dia, dues testimonis a les xarxes socials de les colles castelleres i de 
l’Ajuntament 

Històricament els rols que han ocupat les dones a l’espai social i comunitari han estat 
invisiblitzats i s’ha donat més valor al lloc que ocupa la figura de l’home. Tot sovint, les 
tasques que han realitzat les dones en aquests espais estan més relacionades amb 
les cures, l’atenció, la gestió, la col·laboració; totes tasques estructurals i necessàries 
per a què les estructures socials i els espais públics se sostinguin. També és cert que 
les dones han hagut de lluitar i esforçar-se molt per poder ocupar els llocs socials que 
tradicionalment associem als homes. Castelleres (in)visibles tracta de fer un 
homenatge i donar veu a totes aquelles castelleres que s’han deixat la pell al món 
casteller. Un exercici de reconeixement a les tasques, els esforços, les lluites, els rols 
que han exercit les dones a l’escenari casteller, que moltes vegades han quedat en un 
segon pla.   L’estructura castellera, doncs, va molt més enllà del tronc, la pinya i el 
folre. Per a fer possible els castells, existeix una xarxa de dones darrere que procura 
perquè l’estructura se sostingui. Una xarxa que fa que avui els castells a Valls 
segueixin ben vius! 

Organitza: les colles castelleres i la Regidoria d’Igualtat

8 de març al 11 de març CASTELLERES (IN)VISIBLES



Conferència a càrrec de Gemma March i Anna Parés 

L’equip de llevadores de l’ASSIR Tarragona i l’ASSIR Valls oferirà una xerrada que 
tractarà sobre l’empoderament de la dona, el cos i el plaer, les zones erògenes, els 
drets sexuals, la vivència de la sexualitat, entre d’altres.  

Inscripcions al: 977920400 
Inscripcions via Web: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSePHNr2DXmIBiJEHljB5XDGSUTj383JOl2UZQgkhypgOOSjmA/viewform 

Organitza: Unitat d’Atenció a al Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR)

9 de març, 18,00 h SALUT I DONA: EL PLAER SEXUAL 
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Conferència a càrrec de Sandra Ezquerra 
Analitzarem l'impacte de la pandèmia en el treball de cures de les dones tant a casa 
com al mercat laboral, i en quina mesura la crisi de la COVID-19 alleugereix o agreuja 
la crisi de les cures. Ho farem amb Sandra Ezquerra Samper, activista social i  
directora de la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures de la Universitat 
de Vic, i professora de Sociologia de la mateixa universitat. Coordinadora del grup de 
recerca Societats, Polítiques i Comunitats Inclusives de la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya. Llicenciada en Història i Antropologia per la 
Universitat de Barcelona, i Doctora en Sociologia per la Universitat d’Oregon als 
Estats Units. 
A l’enllaç: 
https://us02web.zoom.us/j/86991548644?
pwd=eHpmY1FMcGp6elFGd1RpajBOTk80QT09 
ID de reunión: 869 9154 8644 
Código de acceso: 354046 

Organitza: Regidoria Igualtat, IMDL Vallsgenera i Campus Extens de la URV a 
Valls. Amb el suport de la Diputació de Tarragona.

11 de març, 18,00 h LA CRISI DE CURES I EL SEU 
IMPACTE EN TEMPS DE PANDÈMIA

https://us02web.zoom.us/j/86991548644?pwd=eHpmY1FMcGp6elFGd1RpajBOTk80QT09
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