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Dissabte 12 de març: 
12.00 h | Ermita de Sant Miquel de Toudell 
Presentació de la història de Ramona Porta
A càrrec de l’historiador Ricard Jiménez Herrera i de la Regidora d’Igualtat de Gènere de l’ajuntament
de Viladecavalls, Sra. Dolors Salmerón i Daví.
Posterior visita al patrimoni cultural de la mà de l’Associació Amics de Sant Miquel de Toudell.  
En acabar, refrigeri per a tots els assistents. 

17.00 h | EMM Pau Casals
Mostra artística de dones joves
Mostra artística de dones joves del municipi de Viladecavalls: exposició de fotografia, il·lustració
i manualitats, i actuacions de dansa, música i patinatge artístic.

Diumenge 13 de març
10.00 h | Punt de trobada: Plaça de la Vila
Caminem per  la Igualtat  
Lectura del manifest a càrrec de l’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer 
Recorregut assequible per a tots els públics amb la col.laboració de la secció Marxa Nòrdica
dels Corredors de Fons de Viladecavalls. 

18.00 h | Auditori del Centre Cívic Paco Cano
Representació de l’obra de teatre POKER DE IAIES 
Un còctel d'humor i màgia on es trenquen tots els esquemes, són dones, són de la tercera edat,
independents i de fet, són parella. 
Amb tots aquests ingredients la diversió està garantida!

Dimecres 16 de març
18.00 h | Biblioteca Pere Calders de Viladecavalls
Taller-tertúlia “La novel·la gràfica: una altra mirada”
centrat en dones : il·lustradores, Guionistes, temàtica” a càrrec de Montse Mazorriaga 

Dilluns 7 de març
16.00 h | Sala EMM Pau Casals  
Cafè-tertúlia amb la Clàudia Lorena
descobrint les emocions de la dona en l’etapa adulta. 

Dimarts 8 de març
13.00 h | Plaça de la Vila 
Lectura del manifest a càrrec de l’alcaldessa
de Viladecavalls, Cesca Berenguer 

Dimecres 9 de març
17.00 h | Biblioteca Pere Calders Viladecavalls  
Hora del conte “bruixes i dones”
Amb la Mercè Martínez (de 5 a 8 anys)

18.00 h | Biblioteca Pere Calders Viladecavalls  
L’hora del te: taller de lectura en clau feminista
A càrrec de Judit Cos amb “quan criden els noms” d’Alba Alfageme
sobre violència de gènere i repercussions psicològiques.

Dijous 10 de març
16.00 h | Espai Gent Gran del Centre Cívic Paco Cano 
Cafè-tertúlia amb la Clàudia Lorena
descobrint les emocions de la dona en l’etapa adulta. 

Divendres 11 de març 
19.00 h | Auditori EMM Pau Casals 
Songs are Us
La cantautora local Míriam Aguado interpreta a guitarra
i veu, en un format molt íntim, cançons cantades i/o composades
únicament per dones. Un repertori de versions en anglès
que ens portarà dels anys 80 a l’actualitat. 


