


De l’1 al 15 de març
Selecció de llibres amb motiu del Dia 
Internacional de les Dones i Edició de 
la Guia “Dones i Feminisme”.
Lloc: Biblioteca de Cervelló.

01/03/2023
17.30 h Activitat: Festa de plomes i 
purpurina, adreçada a nens i nenes 
de 6 a 12 anys, a càrrec de Drac Màgic.
Lloc: Sala Tarradellas (Centre Cívic 
l’Ateneu).

02/03/2023
17.30 h Taller: “No són mitges taronges, 
són fruites senceres”, a càrrec de Drac 
Màgic, adreçat als i les joves del centre 
socioeducatiu de La Nau.
Lloc: La Masia.

03/03/2023
18:30 h Teatre: “Elles #cosasdechicas” 
a càrrec de La Melancòmica.
Un espectacle teatral tant per a elles 
com per a ells, perquè l’humor no 
entén de gèneres.
Vine a riure de valent!!
Lloc: Centre Cívic l’Ateneu.

21 h Sopar 8M de l’Associació de 
Dones.
Lloc: Sala del Teatre (Centre Cívic 
l’Ateneu).
Organitza: Associació de Dones de 
Cervelló.

07/03/2023
18 h Taller de risoteràpia.
Lloc: Sala Tarradellas (Centre Cívic 
l’Ateneu).
Organitza: Associació de les Dones 
de Cervelló.

8/03/2023 
Jornada reivindicativa amb motiu 
del Dia Internacional de les Dones

12 h Lectura manifest a càrrec de 
Veus amigues. 
Repartiment de llaços a càrrec de 
l’Associació de Dones de Cervelló.

Manifestació a Barcelona (pendent 
informació definitiva).

19 h Il·luminació de la façana de 
l’Ajuntament.

 

PROGRAMA 8M 



09/03/2023 
17:30 h Autocura i gestió emocional 
amb perspectiva de gènere a càrrec 
de Marina Portillo, referent de Benestar 
Emocional i Comunitari. EAP Vallirana.
Taula rodona de la mà de la RBEC 
sobre la salut mental i les dones on 
es discutirà el paper que té la sobre-
càrrega emocional en les tasques de 
cura, criança i maternitat. 
Lloc: Sala Tarradellas (Centre Cívic 
l’Ateneu). 

19 h Xerrada: “Hedy Lamarr, Bellesa i 
intel·ligència, o intel·ligència i bellesa?” 
Ressenya de la biografia d’aquesta 
actriu de l’edat daurada de Hollywood 
que va ser inventora d’una tecnologia 
precursora del wifi, a càrrec de 
Rosaura Serra.
Lloc: Biblioteca (Sala Polivalent).
Organitza: Biblioteca de Cervelló.

17/03/2023
16 h Caminades saludables especial 8M 
Obsequi participants: motxilles liles.

30/03/2023 
18 h Presentació del II Pla Local
d'Igualtat de Gènere.
Sala de Plens de l’Ajuntament.

DURANT TOT EL MES
GLOSSARI DEL 8M
Tots els dilluns durant el mes de març 
coneixerem diferents conceptes sobre la 
igualtat i els drets de les dones a través 
de les xarxes socials de l’Ajuntament.
Durant el cap de setmana de l’11 i 12 de 
març, els clubs esportius de la nostra 
ciutat faran la lectura del manifest del 
8 de març abans d’efectuar les seves 
competicions.

#LaMevaReferent
Campanya per visibilitzar les dones 
anònimes o conegudes que han estat 
referents a la nostra vida.
Per a tu, qui és la teva referent? Publica 
a les xarxes socials una foto, una cita o 
una gesta, d’una dona que hagi estat 
referent per a tu amb el hashtag
#LaMevaReferent.

FEM UN MARÇ FEMINISTA
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