
Programació

Març 2021

Ctra de Ribes,139.
Les Franqueses del Vallès

www.latintorera.cat



organitzacions exposaran de les seves reflexions sobre temes d’interès municipal. Per 

començar, SAL-CUP ens parla de la segregació escolar, que lliga amb el debat de Jornada 

escolar d’aquest febrer. Presentem un llibre del David Karvala que no deixarà indiferent. Per 

sort, sempre tenim la música, que ens deixa volar, amb concert i DJ.

I encara que l’absurd ens envolti, l’abraçarem per continuar movent-nos. Perquè moure’ns ens 

fa tirar endavant.

Venim d’un febrer mogut, agitat, controvertit: llibertat d’expressió, eleccions, 

disturbis, polèmiques…

Editorial: Moure’ns ens fa tirar endavant.

Fes-te’n soci/sòcia i dona suport a aquest projecte local!

Hem iniciat el 2021 movent-nos de valent, perquè a La Tintorera no ens 

aturem: el febrer ha estat el mes de la reflexió i de l’absurd, potser perquè 

és el final de l’hivern i, potser, per la situació general, que cada vegada 

pesa més...

Però ara, encarem el mes de març, el mes de la primavera que la sang 

altera! Presentem dos nous espais: ENTITATS, que ens permetrà conèixer 

entitats del poble que també es mouen i PARTITS PEL MIG, on diferents 



Què hi ha aquest mes?
● Partits pel mig: SAL-CUP. La segregació 

escolar a les Franqueses
○ Diumenge 7 a les 12h

● Presentació: “El antifascismo del 99%” de 
David Karvala
○ Dijous 11 a les 19.30 h

● Concert: Cançons des del mòbil                                                                                                                                     
per Jordi Zacarés
○ Divendres 19 a les 19.30h

● Entitats: La teva merda
○ Dissabte 20 a les 18h

● Punxadiscos: DJ. K1000-Versions
○ Divendres 26 a les 19.30h

● Vermutejant: El 28 de cada mes. La insulina
○ Diumenge 28 a les 12h

● Exposició: “L’absurd de l’existència”
○ Fins el 15 d’Abril

Segueix-nos:



Aforament màxim  

Activitat virtual

Enllaç amb l’Streaming

Enllaç amb la videoconferència

Enllaç amb sessió DJ (només so)

Enllaç per l'adquisició d’entrades gratuïtes

Com interpretar els símbols?
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Quin pes té la segregació als centres escolars del nostre municipi? 

Des de SAL-CUP plantegen un debat obert sobre la segregació escolar a les Franqueses, quina és la situació de 
la segregació escolar al nostre municipi i com donar-li la volta. Quines iniciatives hem de prendre? Què hi tens a 
dir? Tens alguna proposta?

Posaran aquest tema sobre la taula per parlar sobre:
- Definició de segregació escolar i com evoluciona a les Franqueses.
- El Síndic de Greuges i el Pacte contra la segregació escolar i propostes.
- Les mocions presentades a l’Ajuntament.

PARTITS PEL MIG: La segregació 
escolar a les Franqueses (Sal-CUP)
Encetem un espai on les organitzacions, puguin exposar 
les seves reflexions sobre temes d’interès municipal.
Aquest mes comencem amb SAL-CUP

7 de març / 12 h

Sara Quintana
Bosc
Educadora social i 
terapeuta familiar 

Cristina Jiménez 
Aguayo
Mestra

Montserrat Vert
Ros
Mestra i 
psicopedagoga

Maria Forns
Roca
Regidora de 
SAL-CUP



PRESENTACIÓ: “El antifascismo del 
99%” de David Karvala 

L’extrema dreta creix per quasi tot el món. En aquests moments, les reaccions més esteses són la indiferència o 

el pànic.

Aquest llibre defensa la necessitat i la possibilitat de derrotar l’extrema dreta, mitjançant la lluita unitària i 

aprenent dels errors i encerts del passat. 

L’antifeixisme del 99% són una sèrie de textos que busquen fer llum sobre com aturar a l’extrema dreta avui. Us 

presentem aquesta eina de lluita, davant la situació actual, per materialitzar l’històric crit: No Passaran!

Per què les persones treballadores voten partits de dretes? A 

qui beneficia el feixisme? Vivim ja en un Estat feixista? Al·legat a 

favor de la lluita unitaria contra el feixisme.

David Karvala (1959 Helsinki) L’autor, activista de recorregut,  es va iniciar en la lluita 
antifeixista unitària a Gran Bretanya en 1978, amb l’AntiNazi League i va ser un dels 
fundadors d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme a Catalunya en 2010.

11 de març / 19.30 h
Podreu comprar un exemplar dels llibres i 
que us el signi en David Karvala encara que 
no hi estigueu al local.
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CONCERT: Cançons des del mòbil 
per Jordi Zacarés 

Perquè “Cançons des del mòbil”?
El 13 de setembre de 2013 decideixo crear una pàgina al Facebook anomenada «Cançons des  
del mòbil». Aquesta plataforma em va servir per donar vida a les cançons de manera  
immediata. Vaig cedir a la fugacitat però alhora a l’eternitat d'allò que anomenem núvol. La  
idea era composar cançons i immediatament enregistrar-les amb el mòbil per compartir-les al  
món. Aquestes 14 cançons enregistrades en un primer CD, són el resultat dels moments 
creatius viscuts des d'aleshores. Ara estic donant forma a un segon CD mitjançant  
micromecenatge a Verkami.
  

Després de compartir diferents projectes amb músics i amics, com 

Quars, Antagònics i D.O. en Jordi Zacarés ens presenta el seu projecte 

en solitari.

Jordi Zacarés (Barcelona 1971) És mestre d’educació musical. Des de sempre ha 
tingut la música com a fil conductor. Ha participat en diferents projectes musicals 
amb bandes quasi sempre relacionades  amb el rock simfònic o alternatiu. 

19 de març / 19.30 h



ENTITATS: La teva merda

Per iniciar aquest cicle ens acompanyarà la gent de “La teva merda (perquè meva no és)”, un grup de joves 
voluntàries de les Franqueses del Vallès que recullen les deixalles que troben als espais naturals.

El seu objectiu és l'educació ambiental amb la visibilització del problema de la contaminació en totes les 
formes i l'amenaça d'espècies animals per ajudar a començar a fer petits canvis en la vida quotidiana per tal 
de fer-la més sostenible.

Fiona Arrizabalaga (Marata, 1998) Pastissera de professió però sempre amb l’acció 
reivindicativa present, en aquest cas acció ambiental. La Fiona serà la representant 
de “La teva merda” en aquest primer acte d’Entitats. 

  20 de març / 18 h

Aquest mes neix “Entitats”, un nou cicle a La Tintorera que vol 
donar a conèixer diferents organitzacions (entitats, associacions, 
grups de gent…) del nostre entorn.



PUNXADISCOS: DJ. K1000. Sessió 
de versions 

La definició diu que una cançó versionada o una versió (es fa servir de vegades l'anglicisme cover, que significa 'coberta', 

tot i el seu ús impropi) és una nova interpretació (en directe, o un enregistrament) d'una cançó gravada prèviament per 

un altre artista que aquell qui la interpreta.

En català és comú utilitzar el terme «versionar» per referir-se a l'acció de crear o interpretar una cançó versionada. En 

anglès, una cover band és una banda que exclusivament interpreta versions.

Doncs això. Aquesta sessió anirà de versions i també us 

proposem un joc.

26 de març / 19.30 h

Dj K1000 Pagès de professió, baixista de jove i a estones Dj resident de 
La Tintorera. 

EL JOC: Enmig de la sessió sonarà una cançó que no és una versió, serà l’original qui la descobreixi primer i ho 

digui pel xat té una beguda gratis a La Tintorera!!!!!



"El 28 de cada mes" és un projecte que neix de les inquietuds de dues sòcies 
amb un objectiu comú: divulgar ciència. Aprofiten les seves fortaleses, una en 
ciència (Núria Camp) i l'altre en comunicació (Maria Manau), per crear la 
sinergia perfecta.

28 de març / 12 h

EL 28 DE CADA MES: L’enigma de les 
hormones. La insulina

"El 28 de cada mes" planteja cada trimestre un tema diferent, o com elles l'anomenen: enigma 

orgànic. En aquest primer, l'enigma seran les hormones. 

Aquest 28 de març vermutegem i parlem de la insulina, la hormona coneguda per la diabetis 

mellitus, la malaltia del sucre.

La idea d'aquest projecte és portar la ciència a un llenguatge 
assequible pels no experts. El format es planteja acompanyat 
d'un refrigeri, podent ser el vermut o el berenar, segons el dia de 
la setmana en què caigui el 28.



EXPOSICIÓ: L’absurd de l’existència

Des del seu origen, la humanitat s'ha preguntat milions de vegades sobre el sentit de 
l’existència i sobre el significat i l’objectiu de la mateixa vida. En aquesta infinita recerca l'ésser 
humà no ha fet altra cosa que topar una vegada i una altra amb un concepte tan incert com 
desolador: l'absurd. 

En aquesta mostra es recullen diversos pensaments que ens indiquen com s'han apropat a 
l'abisme de l'absurd existencial alguns filòsofs, periodistes i artistes com Woody Allen, Erich 
Fromm, Albert Camus, Julio Cortázar o Marcel Proust.

La Tintorera segueix amb el seu cicle d’exposicions periòdiques. En 
aquesta ocasió amb una mostra de frases i pensaments de diversos 
artistes i pensadors que ens aboquen a reflexionar sobre l’absurd 
existencial. 6

     Exposició actual a La Tintorera, L’absurd de l’existència, fins el 15 de febrer

Fins el 15 d’AbrilEl local romandrà obert tots els dilluns 
de 18.30 a 20h i els dissabtes de 11 a 13h.



L’Ateneu Popular La Tintorera és també un punt de recollida de signatures per altres projectes:

 El local romandrà obert tots els dilluns 18.30 a 20h i els dissabtes de 11 a 13h. Vine a signar

Recollida de signatures
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Fes créixer la Tintorera. 

Si el projecte t’interessa i creus que és necessari per les Franqueses i la 

comarca, visita el nostre web i fes-te soci o sòcia.


