
dia 6
Formació: Emprendre en femení

Formació adreçada a dones 
emprenedores per potenciar el 

lideratge i talent femení necessaris 
per emprendre.

Inscripcions a La Molinada
Horari de 9.15 a 13.15 h

dia 7
Performance Visual Deixa’t anar!

a la plaça del Castell
Instal·lació a partir de les 21 h

Fins al dia 8, a les 21 h

dia 8
#VagaFeminista#EnsAturem#
Paradeta a la plaça del Castell
amb punt d’informació referent 

al dia de la dona i el seu 
apoderament.

Plafons informatius a l’estació 
i plaça del Castell.

Mural amb motiu del dia de la dona 
a les escales d’accés a l’Institut.

Organització: Grup de Joves
A partir de les 9 h

Lectura del Manifest
Ajuntament

12 h

dia 8
Sortida des de Pallejà 

cap a la manifestació de Barcelona
17.15 h Estació de FFCC

(andana direcció Barcelona)
Inici del recorregut: 18.30 h

Passeig de Gràcia – Diagonal

Ioga per a una menopausa feliç
a càrrec d’Inma Corpas

Dijous 8 de març a les 18 h,
a la Sala Gran del Castell

Es recomana portar una estoreta 
i no menjar res en les dues hores 

prèvies a l’activitat.
Inscripcions a la Biblioteca

dia 10
Taller de Scrap

De les 10 a les 13.30 h
al Castell

10 € material

dia 13
Formació: Emprendre en femení

Formació adreçada a dones emprene-
dores per potenciar el lideratge i talent 

femení necessaris per emprendre.
Inscripcions a La Molinada.

Horari de 9.15 a 13.15 h

dia 15
Taller Visca les Bruixes!

Qui van ser realment les bruixes?
El motiu de la seva persecució. Es treballa 

la sororitat i l’apoderament femení.
De les 18 a les 20 h a La Molinada

Inscripcions a La Molinada

dia 24
Xerrada “CUINA SALUDABLE I 

CREATIVA”. AMB DEGUSTACIÓ a 
càrrec de Sílvia Calvet

Sala Gran del Castell
De les 11 a les 13 h

Inscripció prèvia a La Molinada
 

Sopar Concert amb Paco Arrojo, 
Mireia Montavez i Jorge González

 Sala Pal·làdius. A les 21.30 h 
Venda d’entrades anticipades 

del 5 al 20 de març a La Molinada 
(MJ. Danoz). Dies de venda: dt, dc, dj

de 10 a 13 h i dm de 16 a 19 h
Preu: 12 €

MARÇ EL MES DE LA DONA 2018


