
8 de març  a les 19 h, a la Casa de Cultura: 
Inauguració de l’exposició “Les dones treballadores del tèxtil al Masnou” i lectura del manifest a càrrec 
de la regidora d’Igualtat, Neus Tallada, amb el suport de les Capitanes del Masnou. L’exposició es podrà 
visitar fins al 10 d’abril.

10 de març a les 18.30 h, a Ca n’Humet: 
Acte d’homenatge a les dones treballadores del tèxtil del Masnou. Presentació del projecte, projecció 
documental i reconeixement públic d’aquestes dones. A càrrec de les Capitanes del Masnou.

11 de març a les 12.15 h, a la sala de plens: 
Acte d’homenatge a les dones trabucaires (consulteu el programa).

Del 16 de març al 6 d’abril, a la Biblioteca Joan Coromines: 
Exposició “Super women - super inventors”, a càrrec de Sandra Uve, il·lustradora.

Del 16 de març al 8 d’abril, a la sala d’exposicions del Casinet: 
Exposició “28 dies”, a càrrec de Laura Peiró, artista plàstica.

20 de març de 10.30 a 12.30 h, a l’Espai Casinet:
Trobada de dones al taller Aprenem juntes a viure millor, a càrrec de Montse Garcia Mas, psicoterapeuta.

21de març a les 17.30 h, a la Biblioteca Joan Coromines: 
Taller infantil Descobrint inventores, a càrrec de Sandra Uve.

22 de març a les 19.30 h, a Can Malet, 2a planta: 
Tertúlia “Dones escriptores d’ahir i d’avui”, amb Sílvia Soler. Ho organitza: Òmnium Cultural.

23 de març a les 10 h, a l’Espai Casinet: 
Taller artístic “La textura de les emocions”, a càrrec de Laura Peiró, artista plàstica i terapeuta.

Tallers per a centres educatius del municipi:

• Desenvolupant la identitat: qui soc i com em sento
• El paper dels rols de gènere en nens i nenes
• Ensenyem a jugar en igualtat a nens i nenes

Igualem oportunitats

Programa d’actes 

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

 8 de març


