
Divendres 21 de febrer a les 19 h al Museu de la Mediterrània
Conferència “El paper de la dona durant la Guerra Civil”
a càrrec de Sonya Torres. Acte dins la II Jornada de Memòria Històrica Local.

Dimecres 26 de febrer a les 19 h a la Biblioteca Municipal Pere Blasi
Llegim? Club de lectura. Comentem "El conte de la serventa"
de Margaret Atwood. Conduit per Sabina Plaja.

Divendres 28 de febrer
A les 11 h a la Sala d’assemblees de Casa Pastors
Trobada de Fàtima Ahmed de l’Associació "Diàlegs de dona"
amb dones d’origen marroquí del municipi.

A les 20 h a l’Auditori de Casa Pastors
Xerrada-col.loqui: El treball del Consell de Dones de Catalunya al Parlament i la 
importància de les associacions de dones a Catalunya a càrrec de Montse 
Pineda, vicepresidenta del Consell de Dones de Catalunya i Fàtima Ahmed.

Divendres 6 de març a les 19 h al Museu de la Mediterrània
Tertúlia “Les dones torroellenques durant la Guerra civil”
a càrrec de diverses dones de Torroella. Acte dins la II Jornada de Memòria Històrica Local.

Dissabte 7 de març d’11 a 13 h a la plaça de la Vila
Performance “El violador ets tu”

Diumenge 8 de març
D’11.30 a 13.30 h a la plaça de la Vila

QUINA DONA Quina feminista
Amb performances, Dj Malicia Deluxe i Vermut. Dinamitzat per Lo Relacional

A les 19 h a l’Auditori Teatre Espai Ter 
Teatre: NADIA Una història real explicada en primera persona per Nàdia Ghulam.
Més informació i entrades: www.espaiter.cat

A les 21 h a La Sala
Sopar del dia internacional de les dones
Inscripció prèvia a Casa Pastors

Divendres 13 de març a les 20 h a l’Auditori Casa Pastors
Xerrada-col.loqui: “Bruixes o dones remeieres” a càrrec de Miquel Fañanàs, perio-
dista i escriptor, autor de la novel.la “La bruixa de pedra”

Dissabte 14 de març a les 11 h a la plaça dels Apòstols de la catedral de Girona
Visita guiada a la gàrgola la bruixa de la catedral i al Museu dels jueus
a càrrec de Miquel Fañanàs. Activitat amb inscripció prèvia a Casa Pastors

Dilluns 16 de març a les 20 h a l’Auditori Casa Pastors
Xerrada-col.loqui: "Com construïm les relacions de parella?" a càrrec de Neus 
Gómez, psicòloga del SIAD (servei d’informació i atenció a les dones del Baix Empordà).

Dimecres 18 de març a les 20.15 h a l’Auditori Casa Pastors
“Fes-te un present, dona’t un respir“ Eines saludables pel teu dia a dia. Xerra-
da-taller a càrrec d’Imma Gil Martí, terapeuta holística i mestra de ioga. Cal inscripció prèvia

Dimecres 25 de març a les 20.15 h a l’Auditori Casa Pastors
“Batch cooking setmanal i diari o com organitzar-nos per alimentar els nos-
tres cossos“ Xerrada-taller pràctic participatiu a càrrec de Lola Puig Gasull, mestra, 
cuinera i terapeuta nutricional. Cal inscripció prèvia

Dissabte 4 d’abril a les 11 h a l’Auditori Casa Pastors
Xerrada-col.loqui: “Orientació per a una nutrició vegana” a càrrec de la Dra. Ariadna 
de Luna i Pla, llicenciada en medicina i coneixedora de l’alimentació  vegana.
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