
 

 

 



 

PROGRAMA “L’AUTOBÚS” 

 DE RÀDIO MASQUEFA 
 

Dilluns, 3 de març 

De 10.00 a 11.00 h 

“DONES SEPARADES” 

Entrevista a l’Associació “No estás sola”. 
 

D’11.00 a 11.30 h 

“APENDRE A ESTIMAR-SE” Xerrada sobre l’Autoestima amb Ruth 

Casanovas, psicòloga i ballarina 
 

D’11.30 a 12.30 h 

Entrevista a M. Teresa Estruch EXALCALDESA I EXDIPUTADA AL 

PARLAMENT DE CATALUNYA 
 

Dimarts, 4 de març 

De 10.00 a 12.00 h 

“DONES EMPRENEDORES” 

Entrevista a Mireia Castells (psicòloga), Laia Pascual (psicòloga i coach), Marta 

Isart (emprenedora i fisioterapeuta), Marta Vizcaino (coach) 
 

De 12.00 a 12.30 h 

“SITUACIÓ DE LA DONA A CATALUNYA” 

Entrevista a Montserrat Gatell i Pérez, Presidenta de l’Institut Català de la 

Dona 
 

Dimecres, 5 de març 

De 10.00 a 12.00 h 

“LA DONA AL LLARG DEL S XX” 

Tertúlia amb dones de Masquefa 
 

Dijous, 6 de març 

De 10.00 a 11.00 h 

“DONES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ” 

Entrevista a la periodista Gemma Nierga 
 

De 12.00 a 12.30 h 

“40 ANYS DE FEINA” 

Entrevista a la perruquera Hortènsia Rovira 
 

Divendres, 7 de març 

De 10.00 a 11.00 h 

“DONES A LA POLÍTICA” 

I es llegirà el Manifest del Dia Internacional de la Dona 



 

LA BICICLETA VERDA 
Cinefòrum 

 

Divendres, 7 de març 

De 18.00 h a la Biblioteca 
 

A càrrec del moderador Joan Millaret 
 

LA BICICLETA VERDA (2012, HAIFFA AL-MANSOUR). ARÀBIA SAUDÍ.  

Sinopsis: La pel·lícula es basa en la vida d'una neboda de la directora. Wadjda té deu anys i viu en una societat tan 

tradicional que certes coses com anar amb bicicleta li estan totalment prohibides. Malgrat tot, és una nena divertida 

i emprenedora que voreja sempre el límit entre l'autoritzat i el prohibit 

 
 CURS DE DEFENSA PERSONAL 

 

Dissabte, 8 de març 

De 10.00 a 12.00 h a la Sala Polivalent 
 

A càrrec de José Antonio Flores, Caporal de la Policia Local de Santa 

Margarida i els Monjos 
 

Breus apunts de la criminalitat 

Tipologia del agressor/a 

Control de l’estrés, per no entrar amb l’ansietat del pànic 

Tècniques de visualització 

Tècniques de defensa personal 

Tècniques específiques de defensa personal femenines  
 

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA: del 24 de febrer al 5 de març.  

Inscripcions presencials: Ajuntament de Masquefa – c/ Major, 93 

Inscripcions online: www.ctc.maquefa.net/formacio 
 

Cal portar roba i calçat còmode 
 

 

  

 

Durant tot el mes la Biblioteca de Masquefa acollirà 

l’exposició ‘Grans autores’, que s’habilitarà al vestíbul 

APRENDRE A ESTIMAR-SE 
Xerrada sobre l’Autoestima 

 

Dimarts, 4 de març 

De 18.30 a 20.00 h a la Biblioteca 
 

A càrrec de Ruth Casanovas, psicòloga i ballarina 
 

Paràgraf d’una Dona que ha Après a Estimar-se..... 

En tot l’univers no hi ha cap altra persona igual que tu, ni que jo. Tu ets tu, jo, sóc jo, i el que sóc és únic. Sóc 

responsable de mi mateixa, tinc tot el que em fa falta aquí i ara per viure plenament. Puc manifestar el millor de 

mi mateixa, puc escollir estimar, ser competent, trobar un sentit a la vida i un ordre a l’univers. Puc escollir 

desenvolupar-me, créixer i viure en plena harmonia amb mi i amb la resta de persones. Sóc digna de ser 

acceptada i estimada exactament com sóc, aquí i ara. M’estimo, m’accepto, decideixo viure plenament des d’avui. 

 

http://www.ctc.maquefa.net/formacio


 

 


