
ACTES EN MOTIU
        DEL DIA
  INTERNACIONAL

DE LA DONA

Del 12 de febrer al 10 de març:
Aparador sobre el 8M i exposició bibliogrà�ca a 
la Biblioteca Municipal 

Durant el mes de març:
Exposició de pintures entorn la �gura de la dona, 
de l’artista Maria Felisa Vera. 
Biblioteca Municipal Ernest Lluch i Martín.

Tallers de coeducació a l’alumnat de sisè de les 
escoles del municipi. Als instituts s’instal·larà un 
mural de re�exió.

Concurs de frases i/o dibuixos de l’alumnat dels 
instituts Pere Ribot i Vilatzara. La frase i/o dibuix 
premiat s’estamparà a la samarreta de la cursa 
de la Dona. 

>>

>>

>>

>>

#MeeToo
#JoTambé

#YoTambién



Dimarts 6març
>> 18.30 h - Espai Família:

“Ni prínceps blaus, ni princeses promeses”
Xerrada a càrrec de Candela per a la investigació i acció 
comunitària. Recomanat per a famílies de l’alumnat 
d’infantil i primària.
Cal inscripció prèvia: espaifamilia@vilassardemar.cat. 
Biblioteca Municipal Ernest Lluch i Martín

Diumenge 4març
>>

Dijous 8març
>> 17.30 h - L’hora del conte:

“Les nenes al poder” a càrrec Laia Ventura. Dirigit a 
famílies amb infants a partir de 3 anys.
Biblioteca Municipal Ernest Lluch i Martín

Divendres 9març
>> 21 h - Sopar, ball i música en directe.

Col·laboració : 17 €/sòcies i 20 €/no sòcies.
Reserves al 678 461 999 (Montse).
Les entrades cal recollir-les a l'Hotel d'Entitats el dilluns dia 
5 de 19 a 20 h. (Sant Joan, 36)
Escola del Mar
Organitza: Viladona

Dissabte 10març
>> 17 h - Taller de dibuixar cançons 

feministes a càrrec de la il·lustradora Marta Bellvehí.
No és imprescidible un nivell alt de dibuix i cadascú porta 
el seu material, però des del servei també en tindrem.
Per a més informació trucar al Servei Informació Joventut 
(937542400, ext. 9-452).
Can Jorba

>> 20 h - Obra de teatre:
“Ruth i Mercè, separades i què?” a càrrec de la companyia
A-Mitges, amb les actrius Mayte Carreras i Cristina Solà, i la 
direcció de Marià Font. 
Ens parlaran dels homes, de cirurgia plàstica, de dietes, de 
sexe, de la menopausa, en �, de tot allò que les amoïna però 
sempre passant-ho tot pel �ltre de l’humor i el divertiment.
És una comèdia entretinguda adreçada a tots els públics.
Entrada: 5€. Taquilla oberta 1 h. i mitja abans de la representació.
Ateneu Vilassanès

Diumenge 11març
>> IV Cursa del dia de la dona. 

Avancem en la igualtat! 
Es podrà fer caminant (4,40 km) o corrent (6,60 km),
per les rutes saludables de Vilassar de Mar.
Sortida ruta caminant: 9.45 h. Sortida ruta corrent: 10 h.
En arribar, hi haurà botifarrada gratuïta per a tots els 
participants.
Inscripcions: Escola Nàutica (C/Sta. Eulàlia,40) o al web 
municipal (vilassardemar.cat/cursadeladona) fins al 7 de març.
9h - Plaça de l’Ajuntament entrega de dorsal i samarreta.

Dimecres 14març
>> 18 h - Conferència: Anna Magnani i el cinema 

neorealista italià, a càrrec de la Dra. en Comunicació per la 
Universitat Pompeu Fabra, Margarida Carnicé Mur.
Per a més informació trucar al Servei Informació Joventut 
(937542400, ext. 9-452).
Biblioteca Municipal Ernest Lluch i Martín
Organitza: Viladona

Divendres 23març
>> 18.30 h - Taula debat amb el tema: "Igualtat 

de drets laborals i familiars. Conseqüències".
Biblioteca Ernest Lluch i Martín
Organitza: Viladona amb la participació del SIAD de Vilassar 
de Mar.

Dijous 29març
>> 19 h - Concentració en contra de la violència 

masclista. Aturem els feminicidis! Tots  els últims dijous de 
mes.
Plaça de l’Ajuntament
Organitza: Viladona

12 h - Inauguració de l’exposició:
"Dones. Quotidianitat normalitzada"
Fins el 30 d’abril. 
Espai Cultural Can Bisa
Organitza: Viladona


