
 

 
 



 

EXPOSICIÓ DE TREBALLS  
D’ALUMNES D’INFORMÀTICA 

Dones que han fet història 
 

Del 7 a l’11 de març -  CTC. Vestíbul viver d’empreses Masquef@ctiva 
 
 

Exposició de treballs realitzats per alumnes dels cursos d’ofimàtica Dona’t una 

Oportunitat i Gent Gran sobre dones que han fet història. També es 

reproduirà un vídeo sobre la història de la dona fet pels alumnes a la televisió 

de la sala d’espera del CTC. 
 

EL MITE D’ARIADNA, UNA NOVA LECTURA AL 
MITE: AUTONOMIA I EMPODERAMENT DE LA 

DONA ACTUAL 
Xerrada  

 

Dilluns 7 de març – 18.00 h a la Biblioteca 
 

A càrrec de Ruth Casanovas Resina, masquefina, psicòloga, 

grupanalista i psicoterapeuta, amb orientació analista junguiana.  
 

EXPOSICIÓ  DONES I ESPORTS A MASQUEFA 
 

Inauguració de l’exposició el 
 dimarts 8 de març a les 18.00 h a la Biblioteca 
 

Exposició fotogràfica sobre dones que practiquen esports a Masquefa. 

Les fotografies estan exposades a la biblioteca del 8 al 31 de març. 
 

 



 

BODY MOVE LATIN CLASS 
Classes de ball 

Divendres 11 de març 
De 18.00 a 20.00 h a la Sala Polivalent 

 

A càrrec de Fernando Orihuela, professor de ball. 
 

EL FESTÍN DE BABETTE (1987, Gabriel Axel)  

Cinefòrum 
 

Dijous 10 de març – 18.00 h a la Biblioteca 
 

A càrrec del moderador Joan Millaret Valls 
 

Segle XIX. En un remot llogaret de Dinamarca, dominada pel puritanisme, dues 
persones grans germanes solteres, recorden amb nostàlgia la seva llunyana joventut i la 
rígida educació que les va obligar a renunciar a la felicitat. L'arribada de Babette, que ve 
de París, canviarà les seves vides. La forastera aviat tindrà ocasió de correspondre a la 
bondat i la calor amb què va ser acollida. Un premi de loteria li permet organitzar un 
opulent sopar amb els millors plats i vins de la gastronomia francesa. Tots els veïns 
accepten la invitació, però es posen prèviament d'acord per no donar mostres d'una 
satisfacció que seria pecaminosa. Però, a poc a poc, en un cerimonial intens i emotiu, 
van cedint als plaers de la cuina francesa. 

 

        SABEM EL QUÈ MENGEM? 
   PARLEM SOBRE NUTRICIÓ SALUDABLE  
        I MITES ALIMENTARIS -  Xerrada  

 

Dimecres 9 de març – 18.00 h a la Biblioteca 
 

A càrrec de Nutrició Infantil i Familiar, Núria Duran, dietista i 

nutricionista. 
 

CONCERT DE RAP FEMENÍ 
Dissabte 12 de març – 18.00 h a la Pl. Estació 

 

A càrrec de diferents cantants del territori.  
Organitza el Casal de Joves de Masquefa 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓ ESPECIAL  

SETMANA DE LA DONA 2016 
 

Ràdio Masquefa dedica tota la setmana a la Dona, amb motiu del  

Dia Internacional de la Dona. Com ja vàrem fer l'any passat cada dia 

tractarem un tema des de l'òptica de les dones. 

Podeu escoltar la programació especial al 91.6 FM i online des d'arreu a 

www.radiomasquefa.com 

De dilluns a divendres 
 

09h, 15h i 21h  
Reposició del programa “Masquefines” .  
Espai realitzat a la dècada dels 90 per la Carme Junyent en la que entrevistava a les dones de la 
nostra vila. 

 

ESPECIAL AUTOBÚS DE LA DONA 
 

Dimarts 8 de març 
 

Lectura del Manifest de l’Institut Català de la Dona. 
 

10.30h La persecució de les bruixes.  
Qui eren les bruixes a l’edat mitjana? Perquè les perseguien? La Lídia Romero ens en parla. 
 

11.30h La salut mental de la dona d’avui en dia. 
Entrevista a Mireia Castells. Psicòloga. 
 

Dimecres 9 de Març 
 

10.30h Què és el DAE (Dones amb Empenta)? 
Entrevista a les responsables de l’EAD de Masquefa. 
 

11.30h El paper de la dona a la societat. Abans i ara. 
La Dora Torres ens explicarà conjuntament amb Julio Arbós, quin era el paper de la dona a 
mitjans del segle passat, basant-se en la seva experiència. 
 

Dijous 10 de Març 
 

De 10.30 a 12.30h Dones i comerç a la nostra vila. 
Entrevistes a dones de Masquefa que han obert comerços a la nostra vila. 
 

Divendres 11 de març 
 

11h La violència vers les dones. 

La Montse Bové, infermera del CAP de Masquefa ens parla d’aquesta xacra.  


