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Diumenge 4 de març
10 h Casal de Joves Cal Jardiner
Marxa Violeta: #JoEtCrec
Caminada popular per la igualtat. Recorregut de 10 km 
per Gallecs, amb el suport de la CAM.
Les 200 primeres persones inscrites rebran un obsequi.
Al �nal del recorregut, vermut musical al Casal de Joves 
Cal Jardiner, amb la col·laboració de CEM Maria Grever.
Preu: 1€. Els ingressos es destinaran a l’Associació 
Tamaia, Viure Sense Violència

Diumenge 4 de març
18.30 h Teatre Can Rajoler
CabaretA
de Maria Molins i Bárbara Granados
Direcció Joan M. Segura
Una actriu i una pianista han 
escrit i compost a quatre mans 
una col·lecció de temes que van 
de l’estil picant del Paral·lel a la 
cançó de denúncia. Un cabaret 
com els d’abans però d’ara, en 
clau de dona i en to irreverent.
Venda d’entrades a Can Rajoler

Dijous 8 de març
19 h Casal de Joves Cal Jardiner
Xerrada: Recuperem la memòria històrica de les 
persones LGTBI als camps de concentració 
feixistes
Xerrada debat a càrrec de David Serrano, professor de la 
Facultat de Comunicació URL i director del CILEC.
Activitat oberta a totes les edats. 

Dissabte 10 de març 
20 h Casal de Joves Cal Jardiner
Cinefòrum: Tomboy (2011) 
Direcció: Céline Sciamma
A París, la Laure, una nena de 
10 anys, apro�ta el seu aspecte 
i el seu tall de cabell per fer-se 
passar per un nen. En el seu paper 
de ‘Michael’ viurà situacions 

compromeses i, a més, la Lisa, una noia del seu nou 
grup d’amistats, se’n sent atreta.
Premi Festival Frameline San Francisco 2011

Dissabte 10 de març 
22 h Casal de Joves Cal Jardiner
Concert Març de Dones
Amb les actuacions de:
Célia Varón i Noa Briceño
Las Minervas
2 Ladies on the Stage
Amb la col·laboració de CEM Maria Grever i Vallestage

Dissabte 10 de març 
22.30 h Sala Basart Cooperativa
Monòlegs 10 woman
Amb les actrius Yolanda Ramos i Paloma Jiménez
Dues grans actrius còmiques amb un espectacle 
d’humor que us farà petar de riure
Venda d’entrades a Can Rajoler

Divendres 16 de març
21 h Sala Basart Cooperativa
Sopar de Dones. porta el teu plat i el teu 
somriure!
Amb �nal de festa.
Gratuït. Inscripcions prèvies al Casal de Joves Cal 
Jardiner �ns al 14 de març. Places limitades.

Dimecres 21 de març
18.30 h Biblioteca Can Rajoler
Club de lectura per a persones adultes
Tertúlia al voltant de la novel·la Vés on et porti el cor, 
de Susanna Tamaro.

De l’1 al 10 de març
Biblioteca Can Rajoler
Exposició de documents relacionats amb el tema

Tot el mes
Tallers de prevenció de discriminacions per raó de 
gènere als instituts de secundària a càrrec de 
l’Associació Candela i dins del projecte de joventut, 
Gènere als instituts.


