PROGRAMA D’ACTES PEL DIA 08 DE MARÇ -DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA
A LA COMARCA DE L' ALT CAMP 2018
CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP
DIJOUS , 8 de Març

ALCOVER
Dijous, 08 de Març a les 16:30h
A la sortida de l’escola s’organitza un berenar per a tothom; hi haurà musica, taller de
de pancartes i decoració i es farà dansar la Senyoreta Remei. A continuació es llegirà el
manifest.

A les 17:30H
Lectura de poemes i projecció d’una pel·lícula a Ca Cosme

BRÀFIM
Dijous, 08 de Març
Lectura del manifest

CABRA DEL CAMP
Dimarts, 06 de Març a les 17:00h
Xerrada " Com afrontar de forma positiva el pas del temps" a càrrec de Cristina
Sánchez psicòloga -SIAD del Consell Comarcal de Alt Camp.

Dissabte, 10 de Març per la tarda
Visita guiada per la Tarragona romana

FIGUEROLA
Dijous, 08 de novembre a les 17.00h
A la plaça de l’Ajuntament, lectura del Manifest.

NULLES
Dijous, 08 de novembre
Lectura del manifest

Cap de setmana:
Excursió a Sitges

PUIGPELAT
Dijous, 08 de novembre a les 18.00h
Al casal Puigpelatenc:
- La Sra. Presidenta de l’ Associació, Maria González, i la Il·lustríssima alcaldessa, Marta
Blanch, faran un breu parlament de presentació.
- Reconeixement a les sòcies de més de 80 anys.
- La Coral Veus del Camp, oferiran unes cançons del seu repertori.
- Exposició de treballs realitzats per les sòcies.
- Petit Refrigeri per tots els assistents.

VILA-RODONA
De l’ 01 al 08 de Març, setmana dedicada a la Dona
Dijous, 01 de març a les 17.30h
XERRADA: “COM AFRONTAR DE FORMA POSITIVA EL PAS DEL TEMPS” a la sala
d’actes del Casal, a càrrec de la Sra. Cristina Sanchez (Psicòloga del SIAD Alt Camp.

Dimecres, 07 de març a les 17.30h
XERRADA: “BENESTAR DEL SÒL PÈLVIC” a la sala d’actes del Casal, Xerrada sobre
la incontinència urinària, a càrrec de la Sra. Montserrat Carreras (llevadora de l’ASSIR
de Tarragona.

Dijous, 08 de març a les 14.00h
Dinar a la Sala del Casal: Entremès variat i ensaladilla, fricandó de llom amb guarnició,
postres i cafè.

A les 16:30h, a la sala del cinema del Casal, projecció de la pel·lícula: “La Modista”,
i cinefòrum a càrrec de la Sra. Antonia Quintana, (Psicòloga de l’Institut Pere Mata)

En motiu del dia Internacional de la Dona, de l’1 al 8 de març, es realitzaran fotografies
a les dones del poble que vinguin al CAP. Aquestes es penjaran en un mural sota el
lema: “LES NOSTRES DONES”, i s’exposarà tot el mes de març al CAP. Si voleu també
podeu participar aportant una fotografia vostra.

Figuerola
del Camp

