és un festival que des de 2017
celebra la igualtat de gènere des
d’una visió positiva, artística i social.
Una jornada festiva emmarcada en el
Dia Internacional de la Dona Treballadora
amb artistes locals i grups convidats.

Dia
Internacional
de la Dona
Treballadora

El Festival de Música per la Igualtat dona veu
als i les joves músics de la ciutat en el context
de la commemoració del Dia Internacional de
la Dona Treballadora i amb l’objectiu de sensibilitzar,
en un espai lúdic i musical, sobre les situacions
de desigualtat que pateixen les dones arreu de
món i les reivindicacions per aconseguir una
societat més justa i igualitària.
L’any 2020 arribem al IV Festival i volem oferir una
jornada de música i lleure adreçada a diferents públics
de la ciutat i convidar a grups de marcada trajectòria
feminista i amb compromís de lluita per la igualtat.
www.cornella.cat/ca/8demarc.asp

Festival de
música per
la Igualtat

Organtiza:

Col·laboren:

Amb el suport de:

DISSABTE 14 DE MARÇ DE 2020
PLAÇA D’EUROPA
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

14 DE MARÇ · PLAÇA D’EUROPA
(En cas de pluja les actuacions es
faran a l’escola de Sant Ildefons)

11.30 h

Benvinguda al Festival
A càrrec de la coral del grup de dones de l’Associació
Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellà.

19.00 h

Actuació de la Big Band

Les cinc components del grup presenten
“Ante mí”, el seu nou disc. Una proposta que
manté la seva essència: música vital que oscil·la
entre el flamenc, el pop i els ritmes llatins.

Orquestra de guitarres i combos de
l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas.

13.00 h

Vermut solidari
A càrrec dels Castellers de Cornellà. 1 euro solidari.

Actuació de les Molly Varlet
Banda barcelonesa de funk amb influències
R&B dels 90 i pop actual, que es presenta
amb un format més reduït en acústic, amb
les seves tres vocalistes i el seu guitarrista.

Maruja Limón

20.30 h

The Crab Apples
Aquesta banda de Barcelona va treure el
seu disc “Debut” el 2014, treball que els va
portar a tocar al costat de grans bandes com
The Beach Boys, Nada Surf o Sidonie.

16.00 h

Actuació de Jasel
Nou grup de La Factoria Musical
format per integrants de l’antic
grup vocal Cub “a cappella” i altres.
Fan versions i temes propis.

17.00 h

Actuació de dones
cantautores de Cornellà

Alexandra Larios. Veu i piano.
Acompanyament: Oscar Larios (piano i teclats).
Carla Collado. Veu i guitarra.
Charlott. Veu. Acompanyament: Fran de Lucas
(guitarra) i Oscar Larios (piano i teclats).
Sara Alva. Veu i guitarra. Acompanyament:
Josué Olmo (guitarra flamenca), Daniel Freire
(percussió) i Oscar Larios (piano i teclats).
Cançó final col·lectiva interpretada per totes
les participants com a cloenda del concert.
Direcció: Oscar Larios.

ACTIVITATS
Al voltant de les actuacions s’habilitaran
diferents carpes amb espais de difusió
adreçats a la igualtat i la diversitat sexual:
• Centre d’Informació i Recursos per a
les Dones / Consell Municipal de la Dona
• Espais de joc no sexista amb l’entitat
Club Sanfeliu-Sant Ildefons
• Espai de pintura henna
del grup Dones a Peu

