
Dia de les Dones
març
8

Mostra de "Dones extraordinàries" a les escoles El 
Despujol i La Gleva
Durant la setmana del 2 al 6 de març

març
2 al 6

Murals reivindicatius "Construeix feminisme"
Dimarts 3 de març a les 17 h al Biblioaccésmarç

3

Aquagim gratuït per dones
Dimecres 4 de març de 19.15 a 20 h a la Piscina 
Municipal
* És imprescindible saber nedar. Cal portar banyador, 
xancletes, tovallola i casquet de bany

març
4

Programa d'activitats 2020

Taller de memòria "Dones que fan història"
Dimecres 4 de maç a les 15.30 h a la Caseta
Per a dones majors de 60 anys

març
4

Conta contes "Contes per la igualtat" a càrrec de Caro 
Von Arend
Dijous 5 de març a les 17 h al Biblioaccés
Per a nens i nenes d'infantil i primària i les seves famílies

març
5



Conta contes "Dones que fan història" a càrrec de 
l'Editorial Mosaics
Dilluns 9 de març a les 17.30 h al Sac
Per a nens i nenes d'infantil i primària i les seves famílies

març
9

Inauguració de l'Exposició DONES del 
VOLTREGANÈS Pintores, Puntaires i Llanetes
Divendres 6 de març a les 20.30 h a la Sala 
d'Exposicins de l'Ajuntament de LMV

març
6

* L'exposició de les pintores es podrà visitar fins al 31 de març

Matinal de pàdel femení
Diumenge 22 de març de 9 a 13 h a les Pistes de Pàdel 
de la Zona Esportiva del Despujol
* Veure cartells a part

març
22

Espectacle sobre perspectiva de gènere dirigit a 
alumnes de l'Institut Voltreganès a càrrec de les XL
Dimarts 10 de març a les 11 h al Teatre de SHV

març
10

Organitza: Ajuntaments de les Masies i Sant Hipòlit de Voltregà

Dia de les Dones al Mercat de les Masies de Voltregà
Diumenge 8 de març al matí al Mercat Municipalmarç

8
Organitza: Ajuntaments de les Masies i Sant Hipòlit de Voltregà

Xerrada d'Ecofeminisme: situació climàtica i 
d'emergència social
Dimarts 31 de març a les 19 h al Museu de la Torneria 
de Torelló

març
31

Organitza: Oficina Tècnica d'Igualtat de Gènere i LGTBI, Polítiques 
d'Igualtat de Torelló, Mancomunitat la Plana, les Masies de 
Voltregà i SIAD Manlleu


