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#invisiblesperòimprescindibles

Diumenge, 7 de març | 18 h
Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant
CINEMA | Wonder Woman 1984 
Edat recomanada: +12 anys | Preu de l'entrada: 3 €

Dilluns, 8 de març | Lectura de manifest 
12h | davant de la Casa de la Vila a l’Hospitalet de l’Infant
13h | davant de l’Ajuntament a Vandellòs

Dijous, 11 de març | 19 h
Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant
CINEMA | Wonder Women y el profesor Marston
Edat recomanada: +12 anys | Entrada gratuïta

Divendres, 12 de març | 18 h
Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant
Els contes de la Pitussa
La rateta que llegia a l'escaleta, a càrrec de Vivimdelcuentu
Edat recomanada: de 4 a 12 anys

Gimcana #8reptes8M
Organitza: Les Violetes
Col·labora: Regidoria d'Igualtat
Premi: 2 vals de 50 € de l'ARH

Obsequi per a tots els grups
participants

Més informació a
www.vandellos-hospitalet.cat

Regidoria
de Joventut
Impartirà tutories amb
l'alumnat de 3r d’ESO

Del 7 al 14 de març
S'il·luminarà amb llum lila la façana de Ca la Torre de Vandellòs;
i amb el logo del Dia Internacional de les Dones, la façana del 
Centre Cultural Infant Pere a l'Hospitalet de l'Infant

Televisió de Vandellòs 
Programació especial SETMANA DE LES DONES
Entrevistes que inspiren

Després dels informatius de les 17, de les 20 i de les 22 h

Dilluns 8 | Neus Baena, llicenciada en Història i col·laboradora del Campus Extens de la URV 

i Lluc Margalef, llicenciat en Dret, Ciències polítiques i autor del llibre "Dones i repressió al 
Vandellòs del primer franquisme".

Dimarts 9 | Paula Munté, guanyadora del premi Maria Josepa Massanes de la URV.

Dimecres 10 | Rocío Corrias, escriptoria i finalista del XXIV Premio de Novela 
Fernando Lara per la seva obra "El pacto del hambre".

Dijous 11 | Cèlia Margalef, pianista graduada al Liceu de Barcelona que gaudeix 
d’una beca d'estudis a Londres.

Divendres 12 | Júlia Capella, distinció per l'obtenció d'una bona qualificació a la fase 
general de les PAU.

Ràdio l’Hospitalet de l’Infant 

Dilluns, 8 de març
11.30 h | Maria Solanas, directora de programes del Real Instituto Elcano, ens parlarà de 
"La crisi de la COVID-19 i els seus impactes en la igualtat de gènere"

12 h |  "La pandèmia amb ulls de dona"
Estefania Enri, responsable d'infermeria de l'ABS de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

Natalia Aguilera, doctora de família del CAP de Valls i metgessa adjunta d'urgències de 
l'Hospital Sant Joan de Reus.

Coral Abad, doctora i gestora COVID de l'Hospital MQ de Reus.

Sonia López, directora de la residència d'avis “Lo Parralet” de Vandellòs.
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