ACTES DIA INTERNACIONAL DE LES
DONES A PORQUERES
Dilluns 6 de març
A 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca
HORA DEL CONTE: QUINES UNES ELLES!
Les dones són protagonistes de totes les històries que ens explicaran.

Dimecres 8 de març
A les 7 de la tarda a la Biblioteca
INTERCANVI DE PARELLES I ALTRES CONTES de Roal Dahl
(a càrrec d'Assumpta Mercader)
Els llibres que Roald Dahl va escriure per al públic infantil i juvenil són famosos arreu del món,
s’han traduït a un munt d’idiomes i força títols s’han portat al cinema. Els llibres que va adreçar
als adults no són tan coneguts però són també excepcionals. Quan escriu per als més grans,
Roald Dahl porta la diversió, la provocació i l’enginy encara més a l’extrem. El resultat són uns
contes agosarats, plens d’ironia i amb finals extraordinaris.
Us oferim un recull d’aquests contes, us els direm acompanyant la paraula amb la música del
violí. Són històries que ens parlen d’amor, de sexe, d’ambició i, en definitiva, de la condició
humana. Això sí, sempre vista a través del sedàs del nostre estimat i admirat Roald Dalh.
Activitat adreçada a adults.

A 2/4 de 9 del vespre al Centre Cívic
16é SOPAR DE LA DONA TREBALLADORA
Un cop més volem celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora amb el ja tradicional
sopar d’intercanvi de plats. Recordeu que cal portar un plat dolç o salat per compartir, beguda i
coberts. Durant el sopar podrem gaudir d’unes exhibicions de ball amb els grups de hip-hop i
dansa oriental del Centre Cívic. Farem la lectura del manifest i alguna sorpresa més! Aquesta
activitat està inclosa dins els actes del Dia Internacional de la Dona.

Divendres 10 de març a les 20h AL CENTRE CÍVIC

EXPOSICIONS A PORQUERES, DONES CÍVIQUES
Una exposició de fotografies que vol mostrar les dones que formen part de la
vida del Centre Cívic de Porqueres. Algunes d'elles les coneixeu molt bé,
d'altres potser no sabeu qui són, però totes elles, són dones cíviques, dones
que en el Centre Cívic de Porqueres hi tenen el seu lloc
Les fotografies han estat fetes per: Irene Serrat
Al finalitzar l’acte refrigeri pels assistents.
Disponible a l’altell del bar del Centre Cívic del 10 al 31 de març

