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8MCONTRA  EL PATRIARCAT,

SORORITAT
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
CORBERA DE LLOBREGAT 2023

Dimarts 8 de març a les 12h, davant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat

Concentració i lectura del manifest

Dimarts 8 de març a les 19:30h,
a la Sala Polivalent de la Biblioteca Can Baró

Taula Rodona: La situació actual de les dones
amb mirada jove. Debat sobre diversos punts de vista
de la dona avui:  feina, parella, sexualitat, relacions, etc.
amb la participació i testimoni de persones 
joves i adolescents.

Activitat organitzada per la Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera

Divendres 10 de març a les 22h, al Teatre Sant Telm 

Teatre: Elles
Per què triguen tant les dones quan van al bany?
Què passa amb les princeses quan acaba el conte?
Com saber si és consentit o sense sentit?
Aquestes i altres grans preguntes de la humanitat 
tindran la seva resposta a ELLES, un espectacle
tant per a elles com per a ells, perquè l’humor no té gèneres.
Vine a riure de valent de les nostres coses, les vostres,
les seves, les teves... #cosasdechicas.

A càrrec de Cia. La Melancòmica
Activitat gratuïta Entrades disponibles a https://www.eventbrite.es

Diumenge 12 de març a les 12h, al Teatre Sant Telm

Teatre familiar: La Rateta Voladora
Us presentem la Rateta Voladora! Segurament que
tothom coneix el conte de la Rateta que escombrava l'escaleta...
però, en aquesta nova versió se li dona una altra
volta per posar en evidència un dels problemes del nostre món.
Un espectacle divertit i reivindicatiu alhora, 
ple de reflexió, crítica i molt d'humor!

A càrrec de Cia. Mitja i Mitjoneta
Activitat organitzada per La Xarxa- Corbera.
Fundació xarxa d’espectacles infantil i juvenil de Catalunya
Venta d’entrades anticipades https://xarxacorbera.fila12.cat/

Dimecres 15 de març a les 18.30h, a la sala polivalent

de la Biblioteca Can Baró

Xerrada Catalanes Medievals 
Saps com era la vida als castells medievals?
De quina manera participaven les dones a les guerres? La xerrada ens 
aproximarà a les històries d’algunes dones catalanes, que van viure en 
aquesta etapa i van tenir una participació activa en els àmbits cultural, 
polític, científic o comercial, tot i que la societat els reservava un paper 
irrellevant.

A càrrec d’Elisenda Albertí, editora i escriptora.
Autora de llibres com Ames, reines, abadesses.

Informació i inscripcions:
Àrea de Polítiques d'Igualtat

Tel. 93 517 58 78
Pl. St Antoni, s/n (mòduls)

WhatsApp: 670 618 189

igualtatgenere@corberadellobregat.cat

#participa


