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Des d’ara i sempre que el necessitis, 
tens a la teva disposició el
 

Racó lila
El trobaràs a la Biblioteca municipal, 
durant tot el seu horari d’obertura.



Dimarts, 1 de març
17.30 h. Sala de la Gent Gran
Ball en línia
Activitat organitzada per l’Associació  
de Dones Mare de Déu del Lledó.

Inscripció: telefònica, al 606 790 448.

Divendres, 4 de març
19 h i 20 h. Sala de la Gent Gran
Taller d’hipopilates. Combinarem 
exercicis actius de gimnàstica abdominal 
hipopressiva amb posicions i tècniques 
del mètode Pilates per millorar la 
postura corporal i el to muscular 
general, així com per enfortir la 
musculatura del sòl pelvià.
Activitat organitzada per l’Associació 
de Dones Mare de Déu del Lledó.

Inscripció: telefònica, al 606 790 448.

Dissabte, 5 de març
18 h. Casal Cultural
Projecció del documental “Materni-
tats”, realitzat pel Centre de Desen-
volupament Infantil i Atenció Precoç 
(CDIAP) Baix Camp i Priorat.
Què passa quan els fills són diferents 
del que s’espera? Què passa quan 
el desig es converteix en adversitat? 
Quatre mares de fills amb discapacitat 
parlen de com han viscut i viuen aques-
ta realitat.
Activitat organitzada per l’Antena 
del Coneixement de la URV.

Diumenge, 6 de març
9.30 h. Zona de les barbacoes
Introducció al món BTT, a càrrec del 
Club Triatló la Pobla. Activitat amb 
una durada aproximada de 2 hores, 
que inclou una sessió de 30 minuts 
de biomecànica, manteniment i ús de 
la bicicleta i, seguidament, les dones 
participants gaudiran d’una petita 
ruta pels camins del poble i rodalies, 
en grups de 6 persones com a màxim. 
Amb Judith Mirete i Alicia Sánchez, 
presidenta i fisioterapeuta del club, 
respectivament. 
Inscripció: fins al 4 de març, a través del correu 
electrònic ctlapobla@gmail.com. Cal indicar 
nom, edat i si es té o no experiència amb BTT. 
Activitat adreçada a dones i noies majors de 12 
anys (les menors d’edat hauran de presentar 
consentiment per escrit del pare/mare). 

Material necessari: bicicleta, casc i mascareta.

Dilluns, 7 de març
19 h. Sala de la Gent Gran
Taller de mindfulness, a càrrec  
de la psicòloga Anna Bové 
Què és i com ens pot ajudar el 
mindfulness? En farem pràctiques 
i donarem recomanacions per fer a 
casa.
Inscripció: fins a l’1 de març, a l’OAC,  
de 10 a 14 h. Aforament limitat.

Material necessari: estora.

Dimarts, 8 de març
19.30 h. Pavelló
Masterclass de flamenc
Activitat organitzada per l’Associació  
familiar Més 30.

Inscripció: telefònica, al 628 869 909.

Dimecres, 9 de març
19.30 h. Pavelló
Masterclass de zumba
Activitat organitzada per l’Associació  
familiar Més 30.

Inscripció: telefònica, al 628 869 909.

Dijous, 10 de març
19 h. Casal Cultural (3a planta)
‘Les flors de Bach i els seus beneficis 
emocionals’.
Activitat organitzada per l’Associació 
de Dones Mare de Déu del Lledó.

Divendres, 11 de març
18 h. Casal Cultural
Taller vivencial i participatiu:  
“En plan... mi crush me putoflipa”, 
amb Teatre de Maleta.
Activitat adreçada a joves adolescents 
a partir de 13 anys, durant la qual 
parlarem de les noves masculinitats i 
feminitats, de les violències sexuals, de 
gènere i de com ens condiciona; de les 
sexualitats... i de tot el que sorgeixi. Amb 
amor i humor, ampliant mirades i portant 
l’alegria de viure!

Dissabte, 12 de març
18 h. Casal Cultural
‘Feminismo. Conocer nuestro  
movimiento’, amb Towanda Rebels 
(Teresa Lozano i Zua Méndez). 

En ple segle XXI, el feminisme 
segueix sent desconegut per a la 
majoria, malgrat ser el responsable 
de la consecució de tots els drets 
que ostenten les dones. Actualment, 
vivim una Quarta Onada Feminista, 
però necessitem conèixer la nostra 

història i a les feministes referents 
que ens van precedir per establir 
clarament els punts irrenunciables de 
la nostra agenda per a un món futur i 
feminista.

Diumenge, 13 de març
12 h. Plaça de la Pagesia
Aperitiu de la Dona, amb lectura 
del manifest i animació musical 
amb Ellas Music Band, un trio 
femení format per tres dones de països 
diferents i residents a Tarragona des de 
fa molts anys. Mitjançant la seva música 
transmeten que les arrels que porten 
uneixen totes les cultures.
 

Divendres, 25 de març
18 h. Biblioteca
L’Hora del conte: “Guapa!”,  
amb Núria Clemares.


