


 

Dilluns, 6 de març

JORNADA LÚDICO REIVINDICATIVA
AV TONI SORS, MERCAT SETMANAL

ESTRENA DEL VIDEO DE LA CAMPANYA
"SUMA'T A LA REVOLUCIÓ FEMINISTA:
TRENCA EL SILENCI"

amb la participació de l'alumnat de l'Institut Esteve
Albert, les alumnes de l'associació esportiva de Sant
Vicenç de Montalt i l'EMM L'Oriola

ACTES COMMEMORATIUS ALS 
CENTRES ESCOLARS 

Lectura del manifest, exposició de dones, treball de
sensibilització a l'aula, conta contes  i visionat del
video de la campanya

Teatre al mercat
11.30 - 12.30 h

12.30 - 14:30 h
Actuació musical a càrrec de dues joves
artistes

Sant Vicenç Dona i 
els centres  educatius

Sant Vicenç Dona i 
la ciutadania

TALLER D'EMPODARAMENT
FEMENÍ

PRESENTACIÓ DE LA GUIA
"COMUNICACIÓ INCLUSIVA I
IGUALITARIA

"Dones trencant barreres".  Exposició cedida
per la Diputació de Barcelona. 
Al Centre Cívic El Gorg

Per una bona convivència és necessari una
comunicació respectuosa que inclogui i no
exclogui. A la Biblioteca La Muntala. 

TALLERS PREVENTIUS

Dimecres 8, de març
Dia internacional de la dona treballadora

"Petit, ningú més que l'altre", adreçat 
a l'alumnat d'educació infantil de 
l'Escola Sant Jordi. 
A càrrec de Raig de sol contes

Del 2 al 7 de novembre
Adreçat a l'alumnat i professorat de l'Institut Esteve
Albert a càrrec de les activistes feministes Towanda
Rebels

25 de novembre, Dia internacional per l'eliminació
de la violència envers les dones

Dissabte, 11 de març

a partir de les 10.30 h

11.00 - 15.00 h
Taller de pintura creativa, feminista
 i reivindicativa
adreçat a tots els públics, a càrrec de Sigrid
Amores @sigridamores

"Les Kelly's influencers", a càrrec de la
companyia Cocorocó

Dijous, 16 de març

"cóm transformar els drames en comedia"
adreçat a tots els públics, a càrrec de la
companyia Las Raras. Al Centre Cívic El Gorg. 
Inscripció prèvia a www.svmontalt.cat 

16.00 - 19.00 h

Dissabte, 15 d'abril
12.00 - 13.00 h

EXPOSICIÓ

Del 17 d'abril al 2 de maig

ESTAND DE SENSIBILITZACIÓ 

Dimecres, 17 de maig
Dia internacional contra la homofòbia, 
la transfòbia i la bisfòbia
amb activitat artística en commemoració del
dia internacional. A la zona esportiva

TEATRE - FÒRUM

CONTA CONTES

CONTA CONTES
CONTA CONTES

10.00 - 12.00 h
"Escolta'm" adreçat a l'alumnat de 6è
de primària de l'Escola Sant Jordi i
l'Escola Sot del Camp. A càrrec de la
companyia Impacta'T. Centre Cívic El
Gorg

 

Dilluns, 6 de març
15.15 - 16.15 h

"Rosa Caramel" adreçat als infants de
l'Escola Bressol Els Garrofers. A
càrrec de Raig de sol contes

Dimarts, 7 de març

9.15 - 10.15 h Dijous, 9 de març

9.15 - 10.15 h

"Petit, ningú més que l'altre" adreçat a l'alumnat
d'educació infantil de l'Escola Sot del Camp. 
A càrrec de Raig de sol contes

Sant Vicenç Dona i el jovent

Adreçada a totes les persones
interessades en col.laborar en el punt
lila. A càrrec de la cooperativa
Cúrcuma. A l'espai El Cau Jove. Més
informació trucar al tel 695 080 746

FORMACIÓ PUNT LILA

Dimecres, 17 i 24 de maig
17.00 - 20.00 h

Marina Canet @marinaacanet
Ce @un.gat.drogat

Sant Vicenç Dona i 
serveis socials

TALLER DE MANUALITATS

Dijous, 23 de febrer i 2 de març

11.00 - 12.30 h
Servei de menjador. Al Centre Cívic El Gorg.
Més informació trucar al tef 93 791 17 49 

ESPAI DE SUPORT

Maig i juny

adreçat a dones cuidadores de persones
depenents. Al Centre Cívic El Gorg. Més
informació trucar al tel 93 791 17 49

Activitats lúdiques per a tots els públics
xutòmatre de futbol, diana de golf, parxís
gegant, xanques, bitlles catalanes,
belluguets, ludoteca i espai de manualitats

Ball  de  la  gegantera Margaridassa  acompanyada
de la  seva  música  a  càrrec de la Colla Gegantera
de Sant Vicenç de Montalt

Micro obert per tothom que ho desitgi

1ª Fira de dones emprenedores 
durant tota la jornada


