
8 de març, 
Dia Internacional 

de les Dones
Consulteu totes les activitats en el programa de mà que trobareu 

als equipaments municipals.

El futur 
és femení
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8 de març, 
Dia Internacional 
de les Dones

Al carrer de Roger de Flor cantonada St. Miquel, a la fira 
La Ganga al Carrer, hi trobaràs el racó de les dones i un espai 
de jocs no sexistes. Gaudeix dels estands dels comerços del 
Masnou, d’activitats i exhibicions esportives, paradetes de 
menjar, i moltes coses més.

Taller de defensa personal per a dones a càrrec de NTJ ASPA. 
Hora: 11 h
Lloc: plaça de Marcel·lina de Monteys

Amb el suport de la Federació de Comerç del Masnou i 

entitats i grups del municipi.

Vivim el 8 de març

A càrrec de la dramaturga i guionista 
Elisenda Guiu i de l’actriu Carme Pla. 
Hora: 18 h
Lloc: jardins de Can Malet

Lectura del manifest i 
proposta teatral 
Qüestió de gènere 

Us hi esperem!

IGUALTAT
C. de Roger de Flor, 23
Tel. 93 557 18 71 - igualtat@elmasnou.cat
http://www.elmasnou.cat/temes/igualtat



Us hi esperem!

Esmorzars taller 
per viure en plenitud, 
adreçats a dones
A càrrec de professionals especialitzats en psicologia de 
l'OWL Institut, institut psicològic
Lloc: CIRD, Espai Cívic el Casinet
Horari: de 10.00 a 11.30 h

Dimecres 4 de març
Estima’t i fes neteja emocional
Dimecres 11 de març
El plaer i l’autoplaer
Dimecres 18 de març
Gestiona els conflictes i 
les persones tòxiques
Dimecres 25 de març
Cuida’t i promou la teva 
salut emocional
Dimecres 1 d’abril
Viu amb plenitud

Activitat gratuïta.
Per a inscripcions: 
igualtat@elmasnou.cat
Tel. 93 557 18 70
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El gènere i la sexualitat
travessen les nostres vides

Dissabte 21 de març, d’11 a 13 h
Lloc: sala polivalent de
la Biblioteca Joan Coromines

A càrrec de Teo Pardo, tècnic d'educació 
sexual i afectiva de l'entitat Sida Studi. 
Amb el suport de la Coordinadora de les 
Comissions de Gènere de les AFAs del 
Masnou.

Impulsar l’educació sexual en clau feminista 
des de la primera infància és un objectiu de 
primer ordre per facilitar una vivència positiva 
de la sexualitat i aprenentatges sobre els cossos, 
les cures, el plaer, els límits, etc. Aquesta 
xerrada vol crear un espai per compartir 
claus educatives i reflexions per abordar 
l’acompanyament a les sexualitats d’infants i 
joves. S'adaptaran els continguts a les 
necessitats del grup, focalitzant-los en 
primària o en secundària.

Xerrada d'educació sexual adreçada a pares, 
mares i altres referents familiars.
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