8M·DIA DE LES DONES
PROGRAMA D’ACTES
Dimarts 8 de març a les 18 h davant de l’ajuntament de Salt:
• 18 h Benvinguda i lectura de la declaració institucional del 8 de Març a càrrec de la Sra. Eva

Rigau, regidora de cultura i d’esports de l’ajuntament de Salt.
• 18.15 h Penjada a la façana de l'Ajuntament del mural elaborat per les dones del projecte

"Vincles" de l'Associació Casal dels Infants.
• 18.20 h Presentació de "L'arbre dels desitjos" a càrrec del Servei d'Intervenció Especialitzada.
• 18.30 h Entrega dels premis del III Concurs de fotografia amateur"La imatge de la igualtat", a

càrrec del Sr. Ferran Burch, regidor d'Acció Social, Ciutadania, Habitatge i Ocupació de l'ajuntament de Salt.
• 18.40 h Intervencions de representants de diferents associacions de dones de Salt.
• 18.55 h Presentació del Mural de la publicitat sexista a càrrec de la Fundación Atenea i el Ser-

vei d'Informació i Atenció a la Dona de Salt (SIAD).
• 19.05 h Batucada d'homenatge a les dones, a càrrec de La Banda del Rec.

Dimarts 8 de març a les 20 h a la Biblioteca Iu Bohigas:
• Projecció audiovisual i posterior taula rodona; lectura de manifest i lliurament de premis del IV

Concurs de Poesia "Dia de la dona". A càrrec de l'Agrupació del PSC de Salt.
Dimarts 8 de març a les 21 h al Teatre de Salt:
• Obra de teatre 'Purga' - lectura dramatitzada de fragments de Sofi Oksanen. Durada: 35 min.

Preu: 5€. La recaptació d'aquest espectacle es destinarà a la Xarxa de Dones de Girona.
Dijous 10 de març a les 20 h a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros:
• Projecció del documental 'Mirades desvelades' d'Alba Sotorra. Posterior taula rodona amb Eva

Vázquez, periodista; Makady Jammeh, ballarina; Sira Kande, mediadora. Acte gratuït.
Dissabte 12 de març a les 21 h al Teatre de Salt:
• Concert especial 'Elles'; amb Pep Poblet i Nito Figueras, acompanyats de Sandra Fern & Txell

Sust. Descompte d'un 30% per a les dones. Preu: 10€ - 15€.

Amb la col·laboració i participació de:
Comissió femenina de la CASC, Casal dels Infants, Ass. Idem, Ass. Bansang Missira, La Banda del Rec, SIE de Salt,
Ass. Fotogràfica de Salt, Ass. Identitats, agrupació local del PSC de Salt, àrees de Cultura i d’Integració i Convivència de l’ajuntament de Salt, SIAD del Consorci de Benestar Social Gironès - Salt i Fundación Atenea.

Organització:

Amb el suport i finançament:

