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DIA 
INTERNACIONAL 
DE LES DONES

de MARÇ

Connecta’t
a la igualtat

▶ Centre Cultural La Marineta, 29 març, 18 h
Parlem de salut: “La sexualitat 
i l’orgasme femení”
A càrrec d’Eva Adarve Hidalgo, 
llevadora de l’ASSIR de Mollet del Vallès, 
postgrau en Sexualitat
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▶ CIRD Joana Barcala, 2 a 31 març
Mural al vidre del CIRD 
L’artista molletana Vybranny homenatja 
a dones pintores invisibilitzades
Inauguració: 2 març, 18 h
▶ Centre Cívic Can Pantiquet
3 març, 21.30 h a 0.30 h
Directe al Cívic En Femení 
Concert amb bandes vallesanes de dones

▶ Ràdio Mollet 96.3 FM, 8 març, 9.30 h a 11 h
Posa’t les piles! 
Magazín matinal des de l’espai cultural 
del Mercat Municipal

▶ Plaça Major, 8 març, 12 h
Lectura del manifest institucional 
Actuació de ball a càrrec de SQS TEAM SCHOOL, 
escola de danses urbanes i competició, i visita al 
monument de la Dona d’Aigua per posar-li una 
bufanda lila teixida per dones molletanes

▶ El Lledoner, 10 març, 19 h
Música d’autores
Composició: Sol Escobar. Interpretació: 
Sol Escobar (veu) i Martín Meléndez (violoncel). 
Cançons reflexives, plenes de sentiment i força

▶ Teatre Municipal Can Gomà
11 març, 19 h i 21 h (dues actuacions)
Espectacle: “Iaia”
Teatre documental i multidisciplinar amb el 
testimoni de iaies on el públic és també 
protagonista
Venda d’entrades: a La Marineta o en línia a
h�ps://molletvalles.koobin.com

▶ Mercat Vell, 12 març, 18 h
Mollet FEMME Concert
Bandes femenines d’alumnes de les escoles 
molletanes: Municipal de Música i Dansa i Moz-art
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▶ Canal de Youtube del Museu Abelló, 8 març
Càpsules del Museu Abelló: 
Esther Boix
A càrrec de Mercè Briones

▶ Museu Abelló. Activitat gratuïta 
Març: 10, de 16 a 19 h; 11, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h; i 12, d’11 a 14 h
Gimcana familiar: “On són 
les dones al Museu Abelló” 
Quin paper juguen les dones a l’exposició?

▶ Casa del Pintor, 12 març, 11 h
Visita a la Casa Museu amb 
perspectiva de gènere
Inscripcions a: museuabello@molletvalles.cat
o al tel. 93 544 50 99
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▶ CIRD Joana Barcala, 2 a 31 març
Feminartist
Exposició col·lectiva de dones artistes
Inauguració: 2 març, 19 h

▶ Centre Cultural La Marineta
3 a 28 març
Tierra Quemada
Exposició col·lectiva de CREA, 
dones artistes de Mollet
Inauguració: La Marineta, 3 març, 19 h

▶ Pl. Prat de la Riba/c. Sant Vicenç
8 març, de 16 h a 20 h
L’empoderament de les 
dones de la Creu Roja
Parada informativa de Creu Roja 
Mollet-Baix Vallès

▶ El Lledoner, 7 març a 30 abril
Dones poderoses
Retrats a l’oli d’Isabel Magallanes 
amb la participació d’algunes 
de les dones retratades
Inauguració: 17 març, 18.30 h
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▶ Espai CRA’P (info@cra-p.org ) 
Activitat gratuïta, 3 març, 18 h a 21 h 
La força de l’impuls
Espai de temps, a partir del moviment i el 
ritme. Amb Mireia Chalamanch Amat

▶ CIRD Joana Barcala
6, 13, 20 i 27 març, 16.15 h a 18.15 h
Històries en femení
Creació i enquadernació d’un llibre 
d’artista. Amb imatges i textos es pot 
arribar a l’autoconeixement i l’autoestima
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▶ Col·legis Nous, 20 març, 9.30 h a 11 h
Entre famílies: “Pautes per 
educar en la igualtat de 
gènere”
Coeducació, rols de gènere, joguines, 
tasques de la llar, etc.

▶ Ateneu Gran, 20 març, 18 h
Les dones pintores més 
reconegudes
A càrrec de Joaquim Pifarré, 
enginyer, humanista i historiador 
de l’art. Col·laborador i voluntari 
pel coneixement, del 
Departament de Gent Gran

▶ Conferència en línia pel canal 
Youtube Mollet Hub TV, 29 març, 10 h a 11 h
Igualtat de gènere, més enllà 
de l’aplicació de la llei 
Adreçada a persones emprenedores 
per conèixer com s’aplica la 
Llei d’igualtat a les empreses


