
Col·labora:

PROGRAMA D’ACTIVITATS 
DEL MES DE MARÇ

 REGIDORIA D’IGUALTAT

JO SOC I SERÉ EL 

QUE JO VULGUI SER
Trobada mensual del club de lectura d’adults de la Biblioteca 
de Pallejà per comentar Nosotras: historia de mujeres y algo más 
de Rosa Montero.

Lloc: a la sala gran del Castell

Dissabte 25 de març a les 11 h

Mes de març: Inauguració del racó de Dones, feminismes i igualtat de gènere a 
la Biblioteca de Pallejà. S’hi podran trobar una selecció de llibres de la secció 
general que tracten el món de la dona des de diferents punts de vista: social, 
econòmic, artístic o històric, entre d’altres. També hi haurà llibres sobre femi-
nisme, sexisme, delictes contra les dones, desigualtats laborals, salut i sexuali-
tat, entre d’altres.

Taller de recerca de feina: Ja estic preparada, per on començo?

Aquest taller té l’objectiu d’empoderar aquelles dones que estan en procés de 
retorn al mercat laboral mitjançant dinàmiques grupals i casos pràctics.

Inscripcions presencials a la Molinada o on-line: https://docs.google.com/forms/

d/1kwx_4A23X0V-PlpKfqXpyNwm6yC_4B2yzL4TSnbgcOs/edit?pli=1

Lloc: La Molinada

Dies 30 i 31 de març de 9 a 14 h 

La caputxeta que ja no som

Taller vivencial, pràctic i interactiu que a partir de la lectura del conte La caputxeta 
vermella, dona una versió alternativa i contemporània. Mitjançant l’ús d’eines 
creatives molt senzilles (escriptura i fotografia), ofereix repensar i viure els patrons 
estereotipats i els rols imposats per la socialització de gènere des d’una perspectiva 

feminista i empoderadora, tot cercant alternatives individuals i col·lectives.

Lloc: a la sala gran del Castell

Inscripcions:  677 15 03 43 abans del 7 de març

Dimarts 14 de març de 17.30 a 19.30 h

SENSE 
RESPECTE
NO HI HA 

JOC!

ENS VOLEM 
VIVES, LLIURES 
I SENSE POR



El 8 de març és el Dia Internacional de les Dones, una data clau 
en el calendari feminista per reivindicar la igualtat en la societat i 
lluitar contra les discriminacions per raó de gènere. L’Ajuntament 
de Pallejà, un any més, se suma a la commemoració d’aquesta 
jornada i presenta un programa transversal d’actes, dedicat a 
la dona, que inclou propostes per a tots els públics. Hi trobareu 
activitats culturals, tallers participatius i formació. La celebració 
dels actes s’estendrà durant tot el mes de març. Us convidem a 
participar-hi, de ben segur que trobareu més d’una proposta afí 
als vostres interessos.

Us convoquem també a la lectura del manifest institucional del 
8M davant de la porta de l’Ajuntament. 

Soledad Montalbán Campos

Regidora d’Igualtat

Monólogos Wooman, amb Paloma Jiménez i Alejandra Jiménez

Una visió femenina de les situacions més quotidianes. Paloma i Alejandra li 
posen veu a les seves vivències i ens parlen de com viatjar fines i segures, i de 
la recerca del príncep de blau que es destenyeix amb el temps. Rialles i humor 

en temps convulsos.

Preu: 8 € a entrapolis. https://www.entrapolis.com/entradas/
monologos-woooman-sala-paladius

Lloc: Sala Pal·làdius

Lectura del manifest institucional, amb la participació activa del 
jovent del Punt t’escolto de l’INS de Pallejà

Lloc: Ajuntament de Pallejà

Et convidem assistir-hi!

Manifestació a Barcelona

Lloc: Plaça Universitat fins a Arc del Triomf

Taller autodefensa U. K. WOMEN (Defensa personal femenina) 
amb Alberto García Rodés. Mestre nacional de Kungfu i fundador de 
Ultimate Kungfu. Entrenador nacional de Kickboxing. Instructor de defensa 
personal civil, femenina i policial. 

Lloc: a la plaça del Castell

Organitza: Lifefit Gym Pallejà amb el suport de l’Ajuntament de Pallejà

Divendres 3 de març a les 19 h

Dimecres 8 de març a les 11 h

Dissabte 11 d’11 a 12.30 h

Dimecres 8 de març a les 18 h

Ascensión Ratia Checa

Alcaldessa
Les aventures de la gata Mica amb Contents contem contes cantant

Teatre per als alumnes de cicle infantil per a les escoles: Escola Jacint 
Verdaguer, Escola Àngel Guimerà i Escola La Garalda

Les aventures de la gata Mica amb Contents contem 
contes cantant

Teatre per a infants de 3 a 5 anys

Conte dedicat a totes les famílies (tinguin el color, 
la forma i les circumstàncies que tinguin) que lluiten cada 
dia per tirar endavant i que mereixen el respecte 

i l’estima de tota la societat.

Lloc: Biblioteca

Durant els dies del taller de manualitats del mes 
de març del casal de la Gent Gran es faran 
activitats dedicades a la dona

Lloc: Casal de la Gent Gran

Us presentem la gata Mica, la nova 
veïna de Pallejà. Vine a conèixer-la 
el divendres 3 de març.

Dimarts 7, dimecres 8 i divendres 10 de març

Divendres 3 de març a les 18 h

Durant tot el mes de març


