
De l’1 al 12 De març 
als centres de secundària i universitaris
Juntes ho podrem tot
A càrrec de l’Oficina Jove del Bages, dins els projectes “Punt al pati” i 
“Punt al Campus”
Organitza: Programa de Joventut de l’Ajuntament de Manresa

De l’1 De març al 19 D’abril 
De dilluns i divendres de 9.30 a 12.30 h, virtual
emPodera-Dones amb idees 2021
Formació online per ajudar l’emprenedora a alinear la seva vida i la seva 
personalitat amb el seu projecte d’empresa
Més informació i inscripcions a cedem@ajmanresa.cat 
Organitza: CEDEM - Manresa Emprèn

DivenDres 5 De març
a les 20 h a la sala gran del Kursaal
Teatre “encara hi ha algú al bosc”, d’anna 
maria ricart
Reserva d’entrades a través del web kursaal.cat
Organitza: El Galliner i Manresana d’Equipaments Escènics

DivenDres 5 i DissabTe 6 De març 
Durant tot el dia a l’agrupament escolta i Guia 
Cardenal lluch
Tallers per analitzar les conductes 
masclistes i millorar la cohesió
A càrrec de Sudergintza Cooperativa
Adreçat a les membres del Consell de Caps de l’Agrupament
Organitza: AEiG Cardenal Lluch

DiumenGe 7 De març
a les 18.30 h a l’auditori Plana de l’Om
Projecció del film Ane, de David P. sañudo
Preu: 5 euros. Reserva d’entrades a través del web kursaal.cat
Organitza: Cineclub Manresa

Del 8 al 13 De març a les xarxes socials
Campanya “Doblement discriminada”
Difusió d’accions o de dones treballadores o referents, algunes d’elles 
amb discapacitat
Organitza: Fundació Ampans

Del 8 al 19 De març a les xarxes socials
la citació del 8m
Difusió de cartells i frases feministes de dones cèlebres
Organitza: CNL Montserrat, amb la col·laboració del Col·lectiu CPNL

Dilluns 8 i DimeCres 10 De març
De 17 a 19 h al Casal de Joves la Kampana
Gimcana per la igualtat
Per participar-hi, avisar prèviament via WhatsApp o Instagram
Organitza: Casal de Joves la Kampana

Dilluns 8 De març 
Penjada del llaç lila a la façana de l’ajuntament
llançament del vídeo Què t’impedeix fer-ho?
A les xarxes socials
Organitza: SIAD Montserrat Roig

a les 19 h a l’auditori espai Plana de l’Om 
acte institucional del Dia internacional de 
les Dones
Representació de la dansa “Totes”, a càrrec de l’Esbart Manresà
Reserva d’entrades gratuïtes al web kursaal.cat a partir de l’1 de març
Organitza: Ajuntament de Manresa

DimarTs 9 De març 
a les 19 h al Centre Cultural del Casino
Xerrada “les costures del patriarcat” 
Estirar del fil per conèixer com ens afecta a les dones, en aquest context 
de pandèmia. A càrrec de Carme Vidal Estruel, politòloga
Inscripció prèvia al web manresa.cat/dona 
Organitza: SIAD Montserrat Roig

DimarTs 9 i DivenDres 12 De març
De 17 a 19 h al Passeig, plaça sant Domènec, voltants 
de plaça Catalunya i Crist rei
medi obert “Per què és el dia de la Dona?” 
A càrrec de les dinamitzadores del Casal de Joves la Kampana
Organitza: Casal de Joves la Kampana

DimeCres 10 De març 
a les xarxes socials
Presentació de les obres seleccionades del 
concurs de mems per la igualtat
Organitza: SIAD Montserrat Roig  / Col·labora: Consell Municipal de la Dona   

a les 19 h de forma virtual
visita on-line Repensando a las mujeres en 
el arte
A través de les obres del museu del Prado. A càrrec de Herstóricas
Inscripció prèvia al web manresa.cat/dona 
Organitza: Consell Municipal de la Dona

DiJOus 11 De març a les 17 h 
Taller on-line de llenguatge igualitari
Inscripció prèvia a dinamitzacio.manresa@cpnl.cat
Organitza: CNL Montserrat

a les 18 h de forma virtual
Tupper sex on-line
A càrrec de l’educadora sexual Elena, d’Eròtic Disseny 
Organitza: Casal de Joves la Kampana

DiumenGe 14 De març
Cursa de la Dona. Juntes guanyem!  
edició especial
Sortida des de casa. Inscripció gratuïta. Descàrrega de dorsals a 
Instagram @cursadonamanresa
Organitza: Vela Club Fitness / Col·labora: SIAD Montserrat Roig 

DimeCres 17 De març 
a les 17.30 h a través de la Plataforma Zoom
Xerrada “violències masclistes. Què 
contempla la llei?”
A càrrec de Meritxell Trullàs Villaseca i Beatriz  Dengra Ruiz, professionals 
del SIE Manresa- Catalunya Central. 
Accés lliure a https://zoom.us/j/93914448007
Organitza: SIE Manresa- Catalunya Central

DiJOus 18 De març 
a les 19 h a l’ espai Òmnium manresa
Presentació del llibre “la revolució del 
lideratge de les dones” 
De Iolanda Batallé Prats. Presentació a càrrec de Montserrat Xixons 
Fortuño, escriptora i periodista
Inscripció prèvia a Ca la Figa a través del whatsapp 695 39 29 80
Organitza: Consell Municipal de la Dona i llibreria Ca la Figa

DivenDres 19 De març 
a les 18 h a la biblioteca del Casino
Club de lectura de la Dona
A càrrec de Núria Sensat Borràs, sociòloga
Cal inscripció prèvia a la biblioteca
Organitzen: SIAD Montserrat Roig i Biblioteca del Casino

a les 19 h al Centre Cultural el Casino
minitaller “suport entre dones i sororitat en 
temps de pandèmia” 
A càrrec de Veronica Soto Villa. coach, evolució personal i professional
Inscripció prèvia  al web manresa.cat/dona
Organitza: SIAD Montserrat Roig

Del 24 De març  al 12 De maiG 
De 18.30 a 20 h de forma virtual
espai creatiu: literatura en veu de dona. 
Del silenci al relat de les pròpies vivències
A càrrec de Maria Cirera Delgado, traductora literària i bibliotecària
Preu: 30 euros. Inscripció prèvia a partir de l’1 de març a selves@
ajmanresa.cat i al tel. 93 872 74 77, de 16 a 21 h.
Organitza: Regidoria de Cultura 

exposicions
Del 6 al 19 De març
a la Plana de l’Om (a la via pública)
Dones defensores dels drets humans
Organitza:  Regidoria de Cooperació / Col·laboren: SIAD Montserrat Roig, entitats dels 
consells municipals de Solidaritat i Dona, Diputació de Barcelona

Del 8 al 13 De març a la bibliOTeCa  Del CasinO
exposició bibliogràfica amb motiu  
del 8 de m arç
Horari: de la biblioteca
Organitza: Biblioteca del Casino

De l’1 De març al 6 D’abril
a l’ institut Guillem Catà
retrats de dones artistes
A càrrec de l’alumnat de 1r i 4t d’ESO
Horari: de l’institut
Organitza: Institut Guillem Catà

OrGaniTZa: COl·labOren: 

8 De març DIA INTERNACIONAl DE lES DONES


