


Diumenge 6 de març
Primera sortida a les 10h 
des de la pista poliesportiva.
Segona sortida a les 11:45h 
des del CIARGA
Ruta guiada “Itinerari Les Dones durant la 
segona República i la Guerra Civil a Santa 
Margarida i els Monjos” 

Del 10 de març al 22 d’abril a la Casa de 
Cultura Mas Catarro
Horari d’obertura: els dilluns de 18 a 21 h, 
de dimarts a divendres de  16 a  21 h i el 
diumenge 13 d’11.30 a 14 h.  
DE DONES PER A DONES
Recull d’obres creades per Raquel Hidalgo, 
Justi Marcos, Mabel Salgado, Isabel Herrera, 
Cristina Gallardo, Rebeca Becerro i Natàlia 
Ferré.
Recull d’obres realitzades per algunes alum-
nes pertanyents a diferents tallers artístics 
dels centres penitenciaris de Brians 2, Mas 
d’Enric i CP Dones de Barcelona.

Llum a l’ànima. Palmira Jaquetti, 1895-1963
“Llum a l’ànima» indica una actitud positiva i 
una voluntat de superació constant, un voler 
donar sentit a la vida a través, sobretot, de 
l’espiritualitat i de l’art.”

Dijous 10 de març
A les 19 h a la Casa de Cultura Mas Catarro
Presentació exposició de 
DONES PER A DONES
Amb la participació de les artistes que 
exposen i l’acompanyament musical d’Irina 
Vallejo.

Diumenge 13 de març
D’11.30 h a 14:30 h als Jardins de la Casa 
de Cultura Mas Catarro 
1r FESTIVAL FEMENÍ de dones per a dones
Concert HEROÏNES amb Neus Mar 
Tot seguit, CABARET PAGÈS 
amb l’Esperanceta
Punt lila, Tallers infantils i obertura de la 
Quadra “DONES I CULTURA POPULAR”
Servei gratuït de ludoteca de 12 a 14:30 
(infants de 3 a 8 anys)
Amb foodtrack “Corazon de Agave”

Dijous 17 de març 
i divendres 18 de març
De 16.30 a 18.30 h al Parc de la Biblioteca
CARPA LILA, TALLERS 
I GIMCANA FAMILIAR

Dijous 24 de març
17 h a la biblioteca
Petita&Gran Conta-contes 
A càrrec de Cristina Noguè
Per infants a partir de 4 anys
Cal inscripció al 93 818 67 05 
o b.st.m.monjos@diba.cat

La Biblioteca
Sorteig poesia de dones 
Per participar al sorteig heu de agafar en 
préstec un llibre de poesia escrita per do-
nes del dia 7 fins al dia 21 de març. 
El premi serà un lot de llibres.

Actes


