DIVENDRES 5 DE MARÇ
_A les 19.00 h, activitat en línia
del Museu de l'Empordà.
La infància representada
Recorregut temàtic virtual a l’exposició Pintar, crear, viure. Dones artistes
a l’Alt Empordà (1830-1939),
A càrrec de Cristina Masanés,
curadora de la mostra.
Enllaç:
https://zoom.us/j/97439506833
I en directe al Facebook
del Museu de l’Empordà

DISSABTE 6 DE MARÇ
_A les 12.00 h, activitat en línia
del Museu de l'Empordà.
Visita guiada virtual a l’exposició
Pintar, crear, viure. Dones artistes
a l’Alt Empordà (1830-1939)
A càrrec de ‘Guies de Figueres’
Enllaç: https://zoom.us/j/94739918890
I en directe al Facebook
del Museu de l’Empordà
_A les 20.00 h, al Teatre Municipal
el Jardí (escenari).
Espectacle 360 grams d’Ada Vilaró
Un espectacle poètic, que fusiona
paraula, cos i dansa, a partir d’una
vivència íntima d’Ada Vilaró.
Més informació i entrades a
www.figueresaescena.cat
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DIMECRES 3 DE MARÇ
_A les 19.00 h, activitat en línia.
Víctor Català comentada
Un recorregut per la vida i obra de
Víctor Català a través de les lectures
de l'actriu Olga Cercós i els comentaris i explicacions de l'escriptor Miquel
Martín i Serra, que ha fet la selecció
de textos.
Activitat en línia a través de Jitsi Meet.
Inscripcions al telèfon 972 677 084
per a obtenir l’enllaç de participació.

DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES

Els assistents poden participar en les
accions que passaran durant l'obra.
DIUMENGE 7 DE MARÇ
Reserva d’aforament (limitat a 100 persones)
_A les 12.00 h, a l'Auditori de Caputxins. https://shorturl.at/tAPX0
MicroTeatre. Obra de teatre de format A Mossegades. Oficina Jove
reduït per tractar i visibilitzar les
DILLUNS 8 DE MARÇ
violències de gènere.
_A les 12.00 h, a la plaça de l'Ajuntament.
Acte feminista i reivindicatiu:
Lectura del manifest i il·lustració en directe.
_A les 18.00 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
Lliurament del Premi 8 de març Maria
Rosa Ymbert
El Premi es lliurarà exclusivament amb la
presència dels guanyadors i guanyadores
i es retransmetrà en streaming.
Regidoria de Drets Civils I Feminismes
_De les 19.00 h, a les 20.30 h.
Webinar: Ets resilient? Descobreixo
Ponents: Marta Zaragoza, empresària, i
Carles Insa, coach i consultor comercial.
Per a més informació:
xecemporda@gmail.com. Dones Xec
DEL 9 AL 13 DE MARÇ
Durant la visita al Museu del Joguet de
Catalunya es substituiran les músiques
d’Erik Satie i Pascal Comelade per la
composició que Yuki Isami ha creat en
exclusiva pel Dia Internacional de les
Dones
DIJOUS 11 DE MARÇ
_A les 20.15 h, a la Cate.
ADAM. L'òpera prima de Maryam Touzani
és una sorprenent història d'amistat entre
dues dones en crisi.
Cineclub Diòptria
DIVENDRES 12 DE MARÇ
_A les 20h, a l’Auditori Caputxins.
Concert de Laia Fabra i Marta Viñas
Duet apassionat per la música que creix
per continuar transmetent les seves
melodies més properes d’estil clàssic.
Joventuts Musicals de Figueres.
Més informació i entrades a
www.figueresaescena.cat

#donesfemnosvisibles

