
 
 

  

ACTIVITATS OCTUBRE 2016 

Teatre: LIMBO 

Què passa quan t'identifiques amb un gènere que no és el que el teu cos determina?  

 Dia: 6 d’octubre 
Hora: 20h 
Lloc: La Patronal 
Preu: 5€ 
 
Venda d’entrades: fins al 6 d’octubre a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament dl a dj 8:30h a 19h i dv 8:30h a 14h 
 

 
Limbo és la història d'un trànsit. Les vivències i l'imaginari de l'Albert, que abans era la Berta. L'Albert no pot 
pujar a un avió perquè el control de seguretat detecta que al seu carnet d'identitat hi figura un nom femení i 
la fotografia d'una noia. Mentre és retingut a la zona del duty free de l'aeroport, atrapat en aquest limbo, el 
protagonista anirà desgranant els capítols més importants de la seva vida, on les tensions entre la seva part 
femenina i la seva part masculina es plasmen en un joc de miralls que viu el seu cos. Un cos que no vol saber 
d'etiquetes i que, en un món on els calaixos acostumen a ser estancs i les classificacions gens proclius a 
acceptar les excepcions, lluita per entendre's i reafirmar-se en la seva singularitat. 

Basat en les vivències reals viscudes des de la infantesa per dues persones trans, aquest espectacle de 
teatre-dansa i música en directe vol fer reflexionar sobre què vol dir ser transgènere, sobre els seus reptes 
quotidians i sobre la seva lluita en la recerca d'una identitat pròpia i la seva reafirmació davant les etiquetes, 
molt sovint inútils, que la societat els ofereix.  

UNA CAMBRA PRÒPIA. TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA 
Nova edició: Escriure des de l’experiència. 
 
La nostra experiència, el dia a dia i les pròpies vivències poden oferir-nos tant la inspiració, com la 
possibilitat d’explorar diversos gèneres i estils d’escriptura. En aquesta edició aprendrem a escriure relats a 
partir del nostre entorn, la nostra identitat, la nostra historia, els nostres pensaments i emocions i, en 
definitiva, la nostra quotidianitat, d’una forma literària i 99% experimental. El format de taller ens permetrà 
que sigui una activitat essencialment pràctica, dinàmica i participativa, a la mida de cadascú. A càrrec de Laia 
Prat. 

 
 

 
Dies: Dimecres del 19 d’octubre al 14 de desembre de 2016 
Hora: 10h a 11:30h 
Lloc: Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones 
 
Inscripcions: fins al 18 d’octubre al Centre Municipal d’Informació i Recursos per 
a Dones (Av. Del Vallès, 97-99, tel. 937216800 ext5228, 
sumemxlaigualtat@santquirzevalles.cat) 

 

 

 



TALLER L’ACCIÓ DE LA PARAULA. HABILITATS COMUNICATIVES PER A DONES 
EMPRENEDORES 
 

Taller eminentment pràctic dirigit a totes aquelles dones que, per motius professionals o personals, senten 

La necessitat de millorar la manera com es comuniquen. A càrrec de Gemma Julià, Actriu, creadora escènica, 

pedagoga teatral i terapeuta.  

 
Dates: Dimarts i dijous, 18, 20, 25 i 27 d’octubre de 2016 

Hora: de 14h a 16.30h 
Lloc: Sala de Formació Edifici Can Tuset (Av. Del Vallès, 97-99) 

 
Inscripcions: fins al 17 d’octubre al servei a l’Emprenedor 
emprenedors@santquirzevalles.cat 

 

CONTINGUT 

 Exploració del nostre ventall expressiu i creatiu (com el to de veu, el volum i el ritme de la parla 
serveixen a la nostra intenció) 

 Dinàmiques de relaxació i consciència corporal on utilitzarem el so. Treball amb la respiració 
(matèria prima de la veu). 

 Lectura i interpretació de textos lítics, dramàtics i narratius i  
 Simulació de situacions diverses (una reunió, ponència, la presentació o venda d’un projecte o 

producte, una conversa informal, etc.) 
 
Resultats: Les participants seran més conscients de com s’expressen verbalment i amb el seu cos, tindran 
més confiança i aprendran recursos per treure més profit de tot el seu potencial. 
 

CLUB DE LECTURA ENTRE DONES  
 

El CMIRD i la Biblioteca Municipal iniciem un Club de lectura sobre literatura escrita per dones, adreçat a 
públic jove i adult. A càrrec de Laura Patricio. 
  

Calendari de sessions 
4 d’octubre: Presentació del club i lliurament del primer  llibre. 
13 de desembre: Comentari del primer llibre i lliurament del segon. 
10 de gener: Comentari del segon llibre i lliurament del tercer. 
7 de febrer: Comentari del tercer llibre i lliurament del quart. 
7 de març: Comentari del quart llibre, conversa amb una autora i cloenda del 
curs. 
On i quan? 
Inici del curs: dimarts 4 d’octubre de 2016 
Fi del curs: dimarts 7 de març de 2017  

Horari: 11.00h a 12.00h  Preu d’inscripció: 10€ (pagament a la biblioteca) 
Inscripcions: http://goo.gl/forms/tQBiZ3r6T0c0tTpY2 

    Lloc: Biblioteca Sant Quirze 
 
 
 
 
 
 
Segons la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSSI-CE), en vigor des de l’octubre del 2002, i la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que la vostra adreça de correu electrònic forma part del nostre fitxer, amb la 
finalitat d’informar sobre les activitats del Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones (CMIRD). En virtut de les lleis esmentades, teniu dret a l’oposició, l’accés, 
la rectificació i la cancel·lació de les vostres dades. Si voleu que eliminem la vostra adreça electrònica de la nostra base de dades, reenvieu aquest missatge amb el text 
«Eliminar-remove» a l’assumpte, juntament amb el vostre nom i cognoms. 
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