
DIUMENGE 6
12.00h, al Passeig de Manuel 
Puigvert (monument de la Sardana), 
“Fem un llaç humà pel dia de la 
Dona”. Cal reservar la bandana al 
local de Calella Marxa (C/Costa i 
Fornaguera, 34) de dilluns a dijous 
de 18h a 20h. Preu 3 euros. Més 
informació calellamarxa@gmail.
com. Organitza: Calella Marxa.

DIMARTS 8
10.00 h, a la plaça de l’Església, 
programa de Ràdio Calella “La 
ciutat” en directe per commemorar 
el Dia Internacional de les Dones. 

18.00 h, a l’Espai Jove, taller 
teatral “Amors quotidians”. Places 
limitades. Necessària inscripció 
prèvia. Més informació a l’Espai 

Jove, al 663348717, @
calellajove o aj035.joventut@
calella.cat. Passaport 
Cultural.

18.00 h, il·luminació del Far i 
de la façana de l’Ajuntament de 
color lila per a commemorar el Dia 
Internacional de les Dones. 

DIMECRES 9
18.00 h, a la Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, hora del conte 
amb el títol “I això qui ho ha dit?” 
a càrrec de Sandra Rossi.

DIJOUS 10
18.00 h, a la Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, taller 
“menopausa i climateri: 
condemna o revolució? Claus 
per convertir el climateri en 
una oportunitat i recursos per 
esdevenir el cos en el teu millor 
aliat” a càrrec de Marta Picó, 
terapeuta psicocorporal. Taller per 
dones de més de 40 anys. Places 
limitades. 

DIVENDRES 11
18.00 h, a l’Espai Jove, taller de 
defensa personal a càrrec de 
Khady Seck Beye. Places limitades. 
Necessària inscripció prèvia. 
Més informació a l’Espai Jove, al 
663348717, @calellajove o aj035.
joventut@calella.cat. Col·labora: 
Associació de Dones Africanes de 
l’Alt Maresme. 

DISSABTE 12
20.00 h, al Teatre Orfeó, cicle 

cultural amb l’obra 
“Coloma”. Passaport 
Cultural.

DIUMENGE 13
09.00 h, al passeig de Manuel 
Puigvert (davant monument de la 
Sardana), lectura del manifest amb 
motiu del Dia Internacional de 
les Dones a càrrec de Marta Lodo, 
directora de la Residència Casal 
Fàtima; Tate Colilles, subdirectora 
de la Residència Geriàtrica MariSol; 
Georgina Torrell Santos, directora 

tècnica de la Residència La 
Maresma; Virginia Albin Hernaez, 
treballadora social de la Residència 
Lantusi; i inici de la 9a Marxa per 
la Dona Treballadora. Inscripcions 
a la seu de l’Associació per la 
Promoció de la Dona Treballadora 
(C/ Església, 173). Preu: 6 € (inclou 
participació a la marxa, esmorzar 
i obsequi). Beneficis destinats a 
activitats de capacitació laboral per 
a dones. Organitza: Associació per a 
la Promoció de la Dona Treballadora 
(APDT). Col·labora: Calella Marxa, 
Oncolliga, Associació Dones de 
Calella.

DILLUNS 14
8.00 h, inici del concurs 
d’escriptura i il·lustració Sant 
Jordi i Santa Jordina 2022 
“Reinventa’t la llegenda!”. 
Presentació dels dibuixos a la 
Biblioteca Can salvador de la Plaça 
fins a l’1 d’abril i presentació del 
treballs d’escriptura a l’adreça 
electrònica igualtat@calella.cat (en 
format electrònic) o a la Biblioteca 
Municipal de Calella (en format 
paper) fins l’1 d’abril. Consultar les 
bases a www.calella.cat. 

18.00 h, il·luminació de la façana 
de l’Ajuntament de color groc per 
a commemorar el Dia Mundial de 
l’Endometriosi. 

DIMECRES 16
18.00 h, a l’Espai Jove, tarda 
de curtmetratges sobre 
masculinitats. Places limitades. 

Necessària inscripció prèvia. 
Més informació a l’Espai Jove, 
al 663348717, @calellajove o 

aj035.joventut@calella.cat. 
Passaport Cultural

DISSABTE 19
21.00 h, al Legends Calella, Activa’t 
el finde: “First Round, La vida és 
com un ring de boxe”, comèdia 
sobre les situacions de masclisme 
quotidià que ens trobem les dones 
constantment en les diferents 
etapes de la nostra vida. Places 
limitades. Necessària inscripció 
prèvia. Més informació a l’Espai 
Jove, al 663348717, @calellajove o 

aj035.joventut@calella.cat. 
Passaport Cultural

DIMECRES 30
17.00 h, a la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça, contes en femení a 
càrrec de Sílvia Serra. 

DURANT TOT  
EL MES DE MARÇ
A la Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, aparador cultural sobre 
les darreres publicacions mes 
rellevants al voltant del mon de 
les dones (assaig, novel·la, còmic, 
pel·lícules, salut física i mental, 
autocora), amb un apartat especial 
sobre la menopausa, la invisibilitat 
i el potencial d’aquesta època vital 
de la dona. Aparador especial 
sobre fons infantil vinculat a 
la dona: referents, autoestima, 
autoconeixement, sororitat... 
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9:00 h

Sortida i arribada al passeig 
de Manuel Puigvert, davant del 
monument de la Sardana (6 km).

A les 9.00 h, lectura del manifest 
amb motiu del Dia Internacional 
de les Dones a càrrec de a 
càrrec de Marta Lodo, directora 
de la Residència Casal Fàtima; 
Tate Colilles, subdirectora de la 
Residència Geriàtrica MariSol; 
Georgina Torrell Santos, directora 
tècnica de la Residència La Maresma; 
Virginia Albin Hernaez, treballadora 
social de la Residència Lantusi; 
seguidament, inici de la marxa.

Inscripcions a la seu de l’Associació 
per la Promoció de la Dona 
Treballadora (Església, 173) o el 
mateix dia a partir de les 8.00 
h. Preu: 6 € (inclou participació 
a la marxa, esmorzar i obsequi). 
Beneficis destinats a activitats de 
capacitació laboral per a dones. 

Organitza:

Col·labora: 
Ajuntament de Calella, Calella Marxa, Oncolliga 
i Associació Dones de Calella.

9a Marxa 
per la Dona 
Treballadora


