Xerrada sobre dietètica
Data: 6 de març
Hora: 4 de la tarda
Lloc: Centre de Formació Persones Adultes Cal Gallifa
Taller de tècniques de recerca de feina. Adreçat a dones.
Data: dimecres, 7 de març
Horari: de 10:00h a 13:00h
Lloc: CIO (2a planta Cal Gallifa)
Places limitades. Més informació i inscripcions: CIO (2a planta Cal Gallifa, 93
876 40 00)

Taller de cuina ràpida i senzilla a càrrec de Joana Casado.
Data: dimecres, 7 de març
Horari: de 5 a 7 de la tarda
Lloc: Sala de Cultura Cal Gallifa
laces limitades. Inscripcions: Biblioteca
L'hora del conte: “Els contes de la maleta” amb Joan Ros
Data: 8 de març
Hora: 6 de la tarda
Adreçat a infants de 3 a 10 anys
En acabar es donarà a tots els infants una activitat referent a la diada.
“Santa Consol cadascú/na porta el què vol”
Sopar 8 de març i espectacle “Reflejos de la danza”, a càrrec de Yamila. Los reflejos nos
calientan, los de la luna nos embrujan y los reflejos de la danza?
Animeu-vos a participar portant un plat per a quatre persones i apunteu-vos.
Al matí a l'Ajuntament (93 876 42 40, Susanna) i a la tarda a la Biblioteca (93
876 77 05).
Data: dijous, 8 de març
Hora: 9 del vespre (entre les 8 i les 9 podeu portar els plats preparats)
Lloc: Sala de Cultura Cal Gallifa
Taller de drets laborals. Adreçat a tècnics i tècniques en l'àmbit de l'ocupació.
Durada: 8 hores
Lloc: CIO (2a planta Cal Gallifa)
Places limitades. Més informació i inscripcions: CIO (2a planta Cal Gallifa, 93
876 40 00) demanar per Maite o Yolanda.

Sessions de taixí
Data: Divendres, 9 de març
Primer grup, de les 15:15h a les 16:15h, al Pavelló Municipal
Segon grup, de les 19:00h a les 20:00h, a la Sala de Cultura Cal Gallifa
Inscripcions a l'Ajuntament (93 876 42 40, Susanna) i a la Biblioteca (93 876 77
05).

De l’1 al 31 de març

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Conciliació de la vida laboral i familiar. Aquest taller pretén oferir una sèrie d'eines
i coneixements que ajudin a superar obstacles que sorgeixen en el procés de conciliació.
Data: dijous, 1 de març
Horari: de 09:30h a 13:30h
Lloc: CIO (2a planta Cal Gallifa)
Places limitades. Més informació i inscripcions: CIO (2a planta Cal Gallifa, 93
87640 00, demanar per Laura)

Concert de Las Migas, quartet flamenc de dones.
Quatre dones seduïdes pel flamenc amb un repertori molt variat, fresc i natural.
Es donaran migas per tothom
Preu entrada: 5 euros
Data: divendres, 16 de març
Hora: 10 del vespre
Lloc: Sala de Cultura Cal Gallifa
Cicle de Teatre Encaix: “El mercader”
Aquesta adaptació, “El Mercader”, és una obra complexa on s'hi barregen elements de
comèdia i també de tragèdia i aprofundeix en els temes de l'obra original: creences
religioses, el naixement del capitalisme modern, el poder dels diners, l'odi i la
venjança,...
Un espectacle imaginatiu, entranyable, ple d'humor i ironia, i amb unes interpretacions
magnífiques, entre d'altres, de Mercè Martínez (“Porca misèria”) i de la manresana
Àngels Sánchez.
Entrada Encaix: 15 euros
Amb el carnet de la Biblioteca: 10 euros
Joves fins a 25 anys i jubilats: 7 euros
Dia: diumenge, 18 de març
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Sala de Cultura Cal Gallifa
Taller de teràpia del riure
Dates: 15, 22 i 29 de març
Horari: de 8,30 a 10 del vespre
Lloc: Sala de Cultura Cal Gallifa
Places limitades. Inscripcions: Biblioteca Telèfon 938767705
“Una dona, una experiència”, a càrrec de Teresa Gimpera, experta en moda,
imatge i voluntat polifacètica, que ens explicarà com ha estat el seu camí per a
tenir èxit en tots els projectes que ha anat desenvolupant.
Data: dimecres 28 de març
Hora: A 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Sala de Cultura de Cal Gallifa
Hi haurà piscolabis per a totes les persones assistents.
Exposició: “Dones, Salut i Esport” Exposició Bibliogràfica
Dates: del 8 al 31 de març
Lloc: Biblioteca Cal Gallifa Racó de la Dona
En motiu de la celebració del 8 de març.

