
DIMARTS 22 NOVEMBRE
15.15 h CAFÈ-TERTÚLIA

Les dolentes dels contes 
“bad women”
Què hi ha al darrere de la Malèfica, la Úrsula... Cada assis-
tent escollirà quina és la seva dolenta preferida.
Can Tàpies 1ª Planta

17 h CERCLE DE DONES

Som les netes de les bruixes que 
mai vàreu poder cremar
Exposició d'imatges de veïnes de la Torreta i de Santa 
Agnès. Es podrà veure fins al desembre.
Can Tàpies 1ª Planta

DIMECRES 23 DE NOVEMBRE
15 h TALLER PER A DONES 

Treballem les nostres pors
Taller de gestió de la por i l’ansietat. Tallerista: Marian Sán-
chez
Can Tàpies1ª Planta

17 h Tallers Infantils 
per commemorar el 25n
Can Tàpies 1a Planta, si fa bo a la Terrassa

18 h TALLER PER A DONES

Treballem les nostres pors
Taller de gestió de la por i l’ansietat. Tallerista: Marian Sán-
chez
Centre Cultural de la Roca del Vallès

DIVENDRES 25
12h Lectura del manifest
A la plaça de l’Ajuntament

18.30 h Vermut nocturn de noies, 
preparem un crim
Taller per a noies entre 30 i 50 anys. Per tal de preparar el 
pròxim crim a resoldre al barri.
Can Tàpies 1a Planta

DISSABTE 26 NOVEMBRE
10h TALLER PER A DONES 

Desplega les teves ales
Taller d‘empoderament femení. Sessió per saber més de 
nosaltres mateixes, adonar-nos de les pors i de les for-
taleses.
Centre cívic de Santa Agnès
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12.30 h  Tallers Infantils 
per commemorar el 25n
Tallers infantils a on tota la família pot fer un mural de mans 
liles, crear un slime i gaudir de joc lliure.
Centre cívic de Santa Agnès

14 h Dinar familiar
Dinar de germanor on cada persona porta el seu menjar.
Centre cívic de Santa Agnès

16.30 h CAFÈ TERTÚLIA

Les dolentes dels contes
Volem abordar el tema de les dones dolentes dels contes i 
les pel·lícules, que hi ha darrera de la Malèfica, la Úrsula, la 
Yzma.. Cada assistent escollirà quina és la seva dolenta 
dels contes.
Centre cívic de Santa Agnès

DIMECRES 30 DE NOVEMBRE
15.15 h CAFÈ TERTÚLIA 

Les dolentes dels contes, en acció
Què hi ha al darrere de la Malèfica, la Úrsula... Cada assistent 
escollirà quina és la seva dolenta preferida. per a dones.
Can Tàpies 1a Planta

17 h TALLER INFANTIL 

“Els antiherois i antiheroïnes”
Un taller per treballar els personatges dolents dels dib-
uixos i pensar en quines característiques tenen, quines ens 
agraden i quines no.
Can Tàpies 1a Planta

ACTIVITATS DURANT TOT EL MES

OBRIM ELS ULLS I LA BOCA 
CONTRA
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Comparteix a les xarxes socials un vídeo teu obrint els 
ulls i la boca, amb l'etiqueta #obrimelsulls. Visibilitzem i 
denunciem les violències masclistes!

Les escoles del municipi faran activitats manuals, com 
dibuixar un cor i pintar-li ulls i boca. També faran murals 
i altres activitats de conscienciació.


