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Coneixem quatre dones extraordinàries que ens obren la porta 

Valentes  i
Acompanyades

de la seva vida i militància pel compliment dels drets de totes. 

Les protagonistes
NÚRIA COROMINAS
Directora i dramaturga, graduada en Art Dramàtic a l’Insti-

tut de Teatre  i a l’escola El Galliner de Girona i llicenciada 

en filosofia per la UdG. Forma part del col·lectiu Las 

Huecas i de la companyia la Filla del Capità. 

AGNÈS JABBOUR
Graduada a l’Institut del Teatre en l’itinerari físic. Ha 

complementat els seus estudis a l’escola de dansa Àrea i 

ha rebut formació de cant a Vocal Factory. Forma part de 

la cia Moveo i cia FAC (Fundació Agrupació Col·lectiva).

INMA PASCUAL
Educadora Social i facilitadora de Treball de Processos. 

Està especialitzada en l’àmbit de les violències sexuals 

des de la seva vessant comunitària.

MIREIA CHALAMANCH
Actriu, directora escènica i facilitadora de Treball de 

Processos. Creadora i realitzadora de projectes participati-

us en entorns educatius i socials. 

AYA & THE JUMPIN' CATS
Banda de Jazz de Girona, amb un repertori basat en la 

música swing clàssica dels anys 30 i 40. El grup ret home-

natge a l'ambient de la Swing Era durant el boom de la 

dansa Lindy Hop. Toquen música per escoltar, ballar i 

sobretot disfrutar incloent cançons interpretades per Ella 

Fitzgerald, Julia Lee i Billie Holiday.

TEATRE/FÒRUM/CONCERT 
  2 / 06 / 2022 - 19h. DE LES DONES

  LLAMBILLES PELS DRETS

sexualment al carrer?
T’han assetjat

Aya & The Jumpin' Cats
  

Concert: 

pica-pica a la fresca 
  

En acabar: 

El carrer és nostre i que es noti!
 

Obra de teatre i fòrum: 

Tu dius que m’hauria d’haver imaginat que això passaria? I que evidentment no havia 

d’anar ni beguda ni sola de nit pel carrer? Doncs jo no entenc que hi ha de dolent tornar 

a casa de nit i com em doni la gana. De fet a tu et va passar el mateix, no? Sí. I era de 

dia? Sí. I anaves borratxa? No. Llavors no és culpa d’això...  

Núria Corominas 
actriu, directora i dramaturga   

Agnès Jabbou  
actriu  

Inma Pascual i
  Mireia Chalamanch 
facilitadores del  diàleg


