DIA
INTERNACIONAL
DE LA DONA
fins
febrer

29

dimarts
març

>> 18:30 a 20:30 h -

de frases i/o dibuixos de
>> Concurs
l’alumnat de 3r i 4t d’ESO:

La frase i/o dibuix premiat s’estamparà a la samarreta
que es repartirà el dia 6 de març a la cursa del Dia de la Dona.

3

Cinefòrum

de la directora Laura Mañá.

6

Cursa caminada del Dia Internacional
de la Dona. Avancem per la igualtat!
Inscripcions a vilassardemar.cat.

6i8

Biblioteca Municipal Ernest Lluch. (Viladona)

del
març

Grups reduïts. Cal inscripció prèvia.
6 de març a les 12 i a les 13 h.
8 de març a les 10 i a les 11 h.

Quin temps tenim? L’organització de la vida quotidiana.
Biblioteca Municipal Ernest Lluch.

18

divendres
març

>> 21:30 h - Sopar i ball

La inscripció es realitzarà mitjançant
aliersm@vilassardemar.cat o trucant al tl. 93 759 36 39.

Del 4 al 21 de març

7 11
a l’

d’igualtat
>> Tallers
A les escoles que ho sol·licitin

març

guiades gratuïtes
>> Visites
a la casa museu Carme Rovira

9

h>> 18
Clara Campoamor: la mujer olvidada (2011)

Biblioteca Municipal Ernest Lluch.

>> 10 h -

Hi haurà servei de guarderia prèvia sol·licitud.
Places limitades. Inscripcions a l’Escola Nàutica al
tl. 93 754 05 00 o garciarl@vilassardemar.cat.
Centre Social Mn. Josep M. Galbany.

dimecres
març

h - L’hora del conte:
>> 17:30
Dones, mares, nenes. Públic familiar.

diumenge
març

Taller de Juan Bustamante

Reconeix-te aprenent a ser tu mateixa.

Què en pensa el jovent del Dia de la Dona?

dijous
març

8

En commemoració del Dia Internacional de la
Dona amb música en directe.
Escola del Mar. (Viladona)

EXPOSICIONS
Del 6 de març al 24 d’abril
Dones associatives, d’Una mirada particular de Viladona.
Inauguració 6 de març a les 12 h. Espai Cultural Can Bisa.

Guia de lectura a la Biblioteca amb el títol “En femení”, amb recomanacions on la dona té un paper destacat.

