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PROGRAMACIÓ
10.30 h

Benvinguda al Festival
amb xocolatada
Xocolatada solidària a càrrec de l’entitat
Cornellà Solidari (1 euro solidari).

11.00 h

Exhibició de les
Bastoneres de Cornellà
11.30 h

Alumnat de l’Escola Municipal
de Música Roser Cabanas
13.00 h

Actuació de DJ Berta amb
vermut solidari i pilar casteller
1 euro solidari.
En un ambient relaxat i alegre la Berta,
DJ de Cornellà de Llobregat, punxarà
ritmes Neo Soul, Funky i Hip-hop.

17.00 h

Joves cantants
de la ciutat
17.30 h

La Otra
La Otra, cantautora, pren la paraula amb lletres
iròniques i crítiques, però també intimistes i
sobretot personals, i ve a omplir un buit a la cançó
d’autor i la cançó protesta des d’una sensibilitat que
des del principi entén l’art de la mà del compromís.

19.00 h
Balkan Paradise Orchestra
Formació inusual i trencadora formada per
onze instrumentistes de vent i percussió que
aporten un aire fresc i alegre, compartint la
passió per la tradició balcànica, i transformen
el gènere en un elixir de melodies tradicionals
amb ritmes de tot el món: un espectacle
ple d’energia, alegria i ganes de ballar.

ACTIVITATS
Al voltant de les actuacions s’habilitaran
carpes amb espais de difusió adreçats
a la igualtat i la diversitat sexual:
• Centre d’Informació i Recursos per
a les Dones / @fetcornella /
Consell Municipal de la Dona
• Decolors. Programa
Diversitat Sexual
• Espai de joc no sexista
amb l’entitat Club
SanFeliu-Sant Ildefons
• Xarxa de Dones
Emprenedores

és un festival que pretén celebrar
la igualtat de gènere des d’una visió
positiva, artística i social. Una jornada
festiva emmarcada en el Dia Internacional
de la Dona Treballadora a on artistes
locals i grups convidats oferiran concerts
que tenen com a objectiu comú la
convivència de gènere.
L’any 2017, des de la Regidoria d’Igualtat de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, es va
celebrar el primer Festival de Música per la
Igualtat donant la 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 2019 es planteja ampliar el III Festival i
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

