MES DE LES DONES

2018

Divendres 2 de març

Dijous 8 de març

16.30 h Cinefòrum sobre la pel·lícula “Figuras Ocultas” 2017,
dirigida per Theodore Melfi, a la seu de l’Associació de
Dones de La Plana (c. Bruc, 40), entitat organitzadora de
l’acte.
Dissabte 3 de març
11 h
Taller de Nutrició i Dona: la salut i la nutrició
centrades en la dona, des d’una visió energètica.
A càrrec de M. Carmen Mejías, tècnica en
macrobiòtica. Al CIRD Vil·la Pepita.
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues.
Dilluns 5 de març
17.30 h Masterclass de zumba, a la seu de l’Associació
de Dones del Gall (c. Josep Argemí, 48-52), entitat
organitzadora de l’acte.
Dimarts 6 de març
18.45 h “Fem pinya per al reconeixement dels drets de
les dones”, a càrrec de la Colla de Castellers
d’Esplugues, davant el Casal de Cultura Robert Brillas.
19 h
Conferència sobre “La crisi Rohingya a Myanmar. No
podem esperar. Aturem la neteja ètnica”, a càrrec de
Carme Vilarroya, activista d’Amnistia Internacional
de Catalunya i integrant de la Xarxa de gènere del
Secretariat estatal.
Actuació dels músics Rusó Sala i Walid Mahmoud
Mountassir, veu i guitarra.
Organitza: Grup Pla del Llobregat-Amnistia Internacional
de Catalunya. Casal de Cultura Robert Brillas (c. Àngel
Guimerà, 38).
Inauguració de l’exposició Drets humans de les
20 h
dones, sobre la violació de drets humans que pateixen
les dones a diferents països. Aquesta exposició
d’Amnistia Internacional de Catalunya, es podrà
visitar del 2 al 22 de març, de dilluns a divendres, de 6
a 9 del vespre, a les Sales d’exposicions del Casal de
Cultura Robert Brillas.
Dimecres 7 de març
17.30 h Classe inicial d’Origami a la seu de l’Associació
de Dones del Gall (c Josep Argemí, 48-52), entitat
organitzadora de l’acte.

Lectura del manifest commemoratiu del Dia
internacional de les dones, a la plaça Santa
Magdalena, davant l’Ajuntament.
Divendres 9 de març
20.30 h Actuació de l’artista i cantant BETH, al CEM Les
Moreres, entrada gratuïta. Aforament limitat. Per a més
informació podeu trucar al CIRD, tel. 93.371.33.50
- ext. 2190.
21.30 h SOPAR DE LES DONES D’ESPLUGUES
CEM Les Moreres. Preu: 17 euros. Aforament limitat.
Inscripcions obertes fins al 6 de març a:
- Associació de Dones de La Plana
c. Bruc, 40, dimarts de 17 a 19 h.
- Associació de Dones “El Taller” de Can Vidalet
Centre Mpal. Molí, dilluns d’11 a 12 h
i dimarts i dijous de 17 a 19 h.
12 h

La cantant i actriu BETH
en format acústic (guitarra i veu)

- Associació de Dones del Gall
c. Josep Argemí, 48-52, dimecres de 17.30 a 19 h.
- Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues
telèfon 693 72 74 18, de 17 a 20 h
i xde.esplugues@gmail.com
Diumenge 11 de març
11h i 13 h“La Rajoleta”, visita semiteatralitzada “La
Magdalena a la fàbrica”. La Magdalena Serra -una
de les treballadores de “La Rajoleta” de principis del
s.XX - ens acompanyarà pel recinte de l’antiga fàbrica
Pujol i Bausis, tot explicant-nos algunes de les seves
vivències. Activitat gratuïta, sense inscripció prèvia.
Dimecres 14 de març
18 h
Cinefòrum sobre la pel·lícula “Joy”, dirigida per David
O. Russell, al Centre sociocultural Molí-Cadí, Edifici Cadí
(Rambla Verge de la Mercè, 57).
Organitza: Associació de Dones El Taller de Can Vidalet.
Dijous 15 de març
16 a 19 h 11a edició del taller d’autoprotecció i defensa
personal per a dones, a càrrec del Servei de Policia
Local, al Casal de Cultura Robert Brillas. Inscripcions al
Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) Vil·la
Pepita (c. Sant Francesc Xavier, 1, tel 93 371 33 50 ext. 2190). Per a la seva realització caldrà un nombre
mínim d’inscripcions.
Divendres 16 de març
19 h
“Dones de pel·lícula”, taula rodona a l’entorn de la
dona en el món del cinema, a La Masoveria de Can
Tinturé (c. de l’Església, 36).
Amb la participació d’Isona Passola, presidenta de
l’Acadèmia Catalana de Cinema; Maria Rosa Fusté,
productora i espluguina; Míriam Porté, productora i
Premi Gaudí a la millor pel·lícula per TV 2018 per “La
Llum d’Elna”; i Judith Colell, directora i vicepresidenta
de l’Acadèmia Espanyola de Cinema.

