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INFINITES RAONS
PER LA IGUALTAT

Ajuntament de sa Pobla
Regidoria d’Igualtat

SA POBLA

Impuls de les
polítiques de gènere

Programa d’activitats
MES DE LA DONA 2020
Dijous, 5 de març
A les 18 h Penjada de mural per la
igualtat.
A la Plaça Major. Organitza Associació Pa i
Mel i el programa de patis oberts.
A les 17.30 h Contacontes. "Daniela la
pirata” i un taller per fer un tapaull
pirata.
A es Rafal-Centre de Cultura.
Cal inscripció prèvia a Es Rafal-Centre de
Cultura o al 971 54 28 19.
Na Daniela somia amb ser una pirata en el
vaixell Caiman Negre, però sembla que els
pirates són una mica masclistes. El capità
Orellatallada posarà proves molt difícils a
Daniela. Aconseguirà ser pirata en el
Caiman Negre? Després, tots plegats
farem un taller d’un tapaull de pirata.

evidenciar la desigualtat entre homes i
dones en el món de l’art, amb una clara i
intencionada discriminació positiva i amb
una voluntat de reinvindicar el paper de la
dona en el món de l’art.

Diumenge, 8 de març
A les 10 h Just abans de la cursa, sessió
d'encalantiment oferida per Wow Fit,
Fitness for women. C/ Fadrins (Las
Palmeras). Acte seguit lectura del manifest.
A les 10.30 h 3a Cursa per la igualtat de
gènere. Inscripcions online a
www.elitechip.net.
A les 17 h Ofrena ﬂoral al monument del
pagès i de la pagesa. Organitza associació
Gent com Tu.

Divendres, 6 de març

Dissabte, 14 de març

A les 11.30 h Plaça d'es Mercat. Vine a
fer un llaç per la dona. Organitza
Associació Pa i Mel.

A les 20.00 h a sa Congregació.
Concert Woman don't wait: Jackie Oates
+ Rosie Hood.
Les dones en el món de la cultura, i en
concret en el món de la música Folk és un
fenomen indissociable d’aquest estil de
música. Cal reivindicar-lo i posar-lo en
valor. Aquest concert és una oportunitat
única per escoltar a dues músics
consolidades i excepcionals. Entrades a
www.tiquetib.com, des de 9€ anticipada.

A les 18.00 h a can Planes–Espais d'art i
Cultura, presentació del llibre Sara i els
silencis de Maria Escalas.
A les 19 h Lliurament de premis del II
concurs de Gloses per la Igualtat. Can
Planes-Espais d’art i Cultura.
A les 19.30 h a Can Planes-Espais d’art i
Cultura.
Exposició col·lectiva feminista F-ART(ES).
F-art(es) és una iniciativa que esdevé d’un
inici que donava l’oportunitat a les dones
d’exposar a la sala gran de Can Planes. No
obstant això, des de fa uns anys la
Regidoria de Cultura ha volgut donar un
caràcter més reivindicatiu, amb el qual vol

Dilluns, 23 de març
A les 18 h a Can Planes-Espais d’art i
Cultura. Taller adreçat a empreses: En les
empreses tots i totes som iguals. Per a més
informació: arxiumunicipal@sapobla.cat i
als telèfons 674 120 069 / 18

