
Setmana  de la dona a Torrelavit 
 

Del  2 al 6 de març de 2020 
 

Dilluns 2 de març a les 5 de la tarda al Casal de Cultura 
 “Cercle femení” activitat dirigida per Ani Samvel 

Farem diverses activitats en cercle per explorar la nostra feminitat a través de la fusió del ioga i 
la dansa oriental, coneixerem recursos i eines per afrontar millor el nostra dia a dia a través de 

mini tallers i acabarem el nostre ritual de primavera amb un petit refrigeri saludable. 
 

Dimarts 3 de març a les 7 de la tarda  al Casal de Cultura 
“La nostra veu: una eina fràgil que hem de cuidar”  

a càrrec de  Maria Ferrer, logopeda 
La veu, com l’oïda o la vista també necessita que la cuidem. Aprendrem com fer-ho de manera didàctica i 

amena amb exercicis i consells pràctics. 
 

Dimecres 4 de març a les 9 del matí al Casal de Cultura 
“Taller sobre igualtat i prevenció de conductes sexistes” a càrrec de 

Mercè Camps, tècnica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Activitat adreçada als alumnes de 5è i 6è. 

Dimecres 4 de març a les 7 de la tarda al Casal de Cultura 
“Tast de cervesa artesana feta a l’Alt Penedès” amb Brian Isus 
Ens visitarà en Brian, elaborador de les cerveses Bripau de Sant Pere de Riudebitlles. Tastarem algunes de les 
seves cerveses i ens explicarà algunes curiositats del seu procés d’elaboració. 
 

Dijous 5 de març a les 4 de la tarda al Casal de Cultura 
“Banys de bosc i ribera” amb Dionís Lluch, guia de bosc terapèutic Sèlvans per la 

Universitat de Girona 
Diferents estudis demostren que els banys de bosc aporten tant diversos beneficis físics com psíquics, 

augmenten les emocions positives i disminueixen les negatives. Aprofundirem en tot això i seguidament 
podrem fer una sessió pràctica pel Camí del riu. 

 

Divendres 6 de març a les 2/4 de 8 del vespre a Ca la Constància (davant Cal Camilo) 
Tast de vins-maridatge per a dones. Els beneficis es destinaran a una associació per la 

lluita contra el masclisme. Inscripcions a lagotimada@gmail.com. Places limitades, només per a dones. Més 
informació en programes específics (Facebook i Instagram)@lagotimada. 
A partir de 2/4 de 7 de la tarda portes obertes per a tots els veïns i veïnes a l’edifici de Ca la Constància i a les 
7 de la tarda visita guiada amb explicacions a càrrec del grup de recerques El Podall. 
 

Divendres 6 de març a les 9 del vespre al Casal de Cultura 
Gran sopar de la dona,  bingo a càrrec de les noies del Kasal de 

Joves i música amb la super DJ Judit Mallofré 
Pa amb tomàquet, embotits, tonyina, truites, pizza, refrescos, aigua, cava, vi gentilesa de Jean Leon, coca i 

cafè. Inscripcions: fins el 4 de març. Preu del sopar 8€. Preu cartró: 1€. Hi haurà premi a la línia i al bingo Es 
jugaran tres partides. 

  

Nota: Tots els tallers, excepte el tast de vins, són gratuïts però recomanem fer inscripció prèvia per tal de 
poder  preparar el material necessari per a cada activitat. Inscripcions al Casal de Cultura o per  

WhatApp al 664245964 

Organitzen: Regidories de Cultura i Benestar Social Ajuntament de Torrelavit i Casal de Cultura 

Col.laboren: La Gotimada, Kasal de Joves, El Podall, Jean Leon i Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

mailto:lagotimada@gmail.com


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


