MARÇ 2021 ESPLUGUES FEMINISTA CAP PAS ENRERE!

PROGRAMACIÓ

MES DE MARÇ 2021
A partir de l'1 de març
#EspluguesDiuProu (INSTAGRAM I FACEBOOK)
1. Accedeix al filtre ‘Esplugues Diu Prou’ d’Instagram o Facebook
2. Fes la teva crida i puja-la amb el #EspluguesDiuProu
Les persones que participin podran aconseguir la mascareta #EspluguesDiuProu, que estarà
disponible a la Casa Consistorial mostrant la publicació. Fins a exhaurir existències.

3 de març
18 h CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES (OBERT)
Participa a través de GoogleMeet

8 de març
12 h LECTURA DEL MANIFEST INSTITUCIONAL

Davant de la Casa Consistorial.
Seguint les recomanacions sanitàries, no es convoca la ciutadania
Segueix-lo en directe a través dels canals de Youtube i d'Instagram de l'Ajuntament

12.30 h ESTRENA DE LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
'Esplugues Ciutat Feminista'

Video en el qual han participat 8 persones d’Esplugues, 6 dones i 2 homes, que
reflexionen sobre la necessitat feminista i sobre què és per a ells i elles una ciutat
feminista.
Visualitza'l al Canal de Youtube de l'Ajuntament
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8 de març
18 h ACTE EN LÍNIA:
TAULA RODONA 'Dones decisives combatint la pandèmia'
PARTICIPANTS A LA TAULA RODONA:
Pilar Díaz · Alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues
Laura Roig · Directora IES Joanot Martorell
Toñi Moreno · Mossa d'esquadra
Inma Nogués · Metgessa CAP Lluís Millet
María de Jorge · Restauradora “El Raconet”
Segueix-la en directe a través del Canal de Youtube de l'Ajuntament

Taller 'HISTÒRIA DEL 8 DE MARÇ'
En aquest taller online tindrem l’oportunitat de conèixer que va passar aquell 8 de
març de 1875. Crearem un espai de diàleg entorn aquell dia i coneixerem les seves
protagonistes. També aprofitarem per reflexionar sobre el que van aconseguir i tot el
camí que ens queda per recórrer juntes en la lluita feminista.
Torn de matí: 8 de març de 10 a 12h.
Torn de tarda: 8 de març de 16 a 18h.
Places: 15 màxim per torn.
INSCRIU-TE

I la programació habitual de tallers, amb una oferta de 10 tallers durant el mes de març.
VEURE ELS TALLERS

Activitats esportives:
CLASSES PRESENCIALS AMB CITA PRÈVIA (per a usuaris/es del CEM La Plana):
9.45 h Dansa del ventre 'violeta'
18 h Zumba 'violeta'

CLASSE EN LÍNIA (per a tothom):
17 h Zumba 'violeta' (cal accedir a INSTAGRAM de DUET SPORT)
Es convida a totes les persones participants a fer-se una foto/vídeo amb el FILTRE de l'INSTAGRAM de
l'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES.
Participa a través de l'Instagram de Duet Sports
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9 de març

18 h ACTE EN LÍNIA: 'Petites històries, grans dones. Museus amb veu de dona'.
La protagonista dels Museus d'Esplugues enguany és la ceramista Barbaformosa.
Segueix-la en directe a través del Canal de Youtube Petites històries, grans dones.

10 de març
18h TAULA RODONA VIRTUAL: ‘La dona, motor de canvi a la Mediterrània’.
Dones que compartiran experiències inspiradores per a altres dones de l’àmbit polític,
cultural, social...

PARTICIPANTS A LA TAULA RODONA:
Zakia Mrin · Membre del parlament marroquí
Miriam Hatibi · Activista i antiracista
Miss Raisa · Activista i rapera
Oumaima Mhijir · Emprenedora social
Mariana Kanny Keita · Artista africana
Organitza: Xarxa Baix Llobregat Jusur i Ajuntament d’Esplugues.
Segueix-la en directe a través del canal de Youtube de Jusur.

18h CONTE: 'La princesa i el príncep Kinoto Fukasuka'
Sandra Rossi explicarà el conte de 'La princesa i el príncep Kinoto Fukasuka',
basat en l’obra de l’escriptora argentina María Elena Walsh.
Per a infants a partir de 4 anys, per
gaudir-ne en família.
En aquest conte l'autora plasma la
voluntat de ser de la nena enfront el
poder patriarcal.
Segueix-la en directe a través de l'Instagram Esplugues Crea

A MÉS, EN LA BIBLIOTECA PARE MIQUEL, DURANT EL MES DE MARÇ
• Els clubs de lectura llegiran obres escrites per dones
• El club de novel·la negra comptarà amb la participació de l'autora Anna Maria Villalonga
• Exposició bibliogràfica que homenatja a “Tres dones centenàries: Felícia Fuster, Carmen
Laforet i Patricia Highsmith”
PER A MÉS INFORMACIÓ: CIRD VIL·LA PEPITA.

Telèfon 93 371 33 50 ext. 2191
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NUTRICIÓ I DONA

Treballem la relació entre l’alimentació i la salut en la dona, comanar adaptant l'alimentació a les nostres
circumstàncies
vitals i les diferents etapes, com per exemple l’alimentació a la menopausa.
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Treballem la relació entre l’alimentació i la salut en la dona, comanar adaptant l'alimentació a les nostres
circumstàncies vitals i les diferents etapes, com per exemple l’alimentació a la menopausa.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Taller d’autoconeixement, identificarem les nostres emocions mitjançant dinàmiques i coneixerem
alguns recursos per gestionar aquestes emocions.
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Taller d’autoconeixement, identificarem les nostres emocions mitjançant dinàmiques i coneixerem
alguns recursos per gestionar aquestes emocions.

900 300 082

http://inscripcions.esplugues.cat/WebEsplugues
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ajuntament@esplugues.cat

900 telèfon
300 082i correu electrònic
ajuntament@esplugues.cat
Per fer la inscripció es requereix nom i cognoms, adreça,
http://inscripcions.esplugues.cat/WebEsplugues
Per fer la inscripció es requereix nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic
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