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Dijous 23 de febrer
11 h Casal de Joves Cal Jardiner
Sessió tècnica d’Avaluació del Pla Igualtat 2012-
2015

27 de febrer, 20 de març i 3 d'abril 
Centre Obert El Sol
Tallers: Prevenció de ciberassetjament i les rela-
cions abusives i El meu cos no entén de cànons 
a càrrec de l’Associació Candela per la Investigació i 
Acció Comunitària.

Divendres 3 de març
19 h Teatre Can Rajoler
Presentació del documental Arreta
 Amb la presència de les directores  
 Maria Zafra i Raquel Marques.
 Després de viure un càncer de   
 mama, Ainhoa pren la decisió de   
 reconstruir el seu cos amb un   
 tatuatge. Un procés amb el qual   
 busca empoderar-se del seu cos   
 trans. Arreta se centra en els   
 cossos i en els canvis que els   
 travessen, amb la malaltia i la   
 mort com a  part de la vida. 
Donatiu mínim: 2 €
Recollida d’entrades a Can Rajoler i al teatre el mateix dia 
de la presentació.
Els ingressos es destinaran al Col·lectiu Oncogirls.

Divendres 10 de març
18 h Biblioteca Can Butjosa.
Hora del conte sobre dones
A partir de l'1 de març hi haurà una exposició amb llibres 
i contes sobre la temàtica.

Dimarts 14 de març
18 h Biblioteca Can Rajoler
Hora del conte: contes en femení, a càrrec de Carme 
Brugarola

Divendres 17 de març
21 h Sala Basart Cooperativa
Sopar de Dones. Porta el teu plat i el teu somriure!
Amb l’obra de teatre: Ruth i Mercè. Separades... i 
què? 
 Comèdia escrita i dirigida per Marià  
 Font. Amb Mayte Carreras i Cristina  
 Solà.
 La Ruth s’acaba de separar, s’ha  
 quedat sense feina i està pendent  
 de desnonament. Per sort, compta  
 amb la Mercè, la seva millor amiga.  
 Totes dues ens ensenyen un ventall  
 de solucions divertides als seus  
 conflictes.
Amb final de festa
Gratuït. Inscripcions prèvies al Casal de Joves Cal 
Jardiner fins el 14 de març. Places limitades.

Dimarts 21 març
18 h Biblioteca Can Rajoler
Hora del conte: Loles, a càrrec de Mon Mas

Diumenge 26 març
10 h Sortida del Casal de Joves Cal Jardiner
Marxa Violeta: No sóc la mitja taronja de ningú!
Caminada popular per la igualtat. Recorregut de 10 km 
per Gallecs, amb el suport de la CAM. 
Inscripcions al Casal Cal Jardiner. Les 200 persones 
primeres inscrites tindran un obsequi.
Al final del recorregut, Vermut Musical al Casal de 
Joves Cal Jardiner, amb la col·laboració de CEM Maria 
Grever.
Donatiu mínim: 2 €. Els ingressos es donaran a 
l’Associació Parets Contra el Càncer

Dimecres 29 març
19 h Biblioteca Can Rajoler, 
Club de lectura de novel·la: tertúlia al voltant de la 
novel·la La nevada del cucut de Blanca Busquets

Tot el mes
Biblioteca Can Rajoler
Exposició de documents sobre el tema amb la guia 
de lectura corresponent.


