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MARGARIDA XIRGU

"No somiar,, no esperar,, no creure
en alguna cosa...
cosa... és com
com no existir""
Margarida Xirgu i Subirà (1888-1969)
Va ser una de les millors actrius tràgiques del teatre universal del segle XX.
www.mar
.margarit
garitaxi
axirrgu.es
www

· Fins el 31 de març
ParticipArt
Teatre Auditori Can Palots
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 21 h

PROGRAMA

· Dissabte 4 de març
FEMAC 4t Festival de Música Acústica de Canovelles
Grups participants: Màia, Enric Verdaguer, Judit Neddermann, Acústiquem
i Mrs & Mr Jones.
18 h. Teatre Auditori Can Palots
· Dilluns 6 de març
Penjada del llaç de ganxet a la façana del Centre Cultural
Centre Cultural
· Dimarts 7 de març
Mà de dona a la plaça de la Salut
Unim esforços i peces de colors de ganxet o mitja i decorem la plaça.
- Afegeix la teva mà!
Recollida de peces de ganxet de 20x20 cm els dimecres 15 i 22 de
febrer i 1 i 7 de març, de 16 a 17 h. El 7 de març es farà la penjada.
Organitza: Grafiteres del Ganxet.
- Aprèn, col·labora!
Vine i participa al punt de trobada de ganxet de 17 a 19 h el 17 de
febrer i 6 i 7 de març. Tallerista: Nani Moreno.
Centre Cultural
· Dimecres 8 de març
Inauguració de l'exposició de ceràmica de Flor Fernández de Simón.
18.45 h. Centre Cultural
Del 8 al 29 de març
Inauguració de l'exposició "Dones i esport". La petita històriia de dones de
Canovelles que han practicat o practiquen encara algun esport ja sigui en
competició o per lliure.
19.30 h. Biblioteca Frederica Montseny
Del 8 de març al 8 d'abril
Dia de la dona. Celebrem el nostre dia!
Si ets dona, vine a gaudir de la jornada de portes obertes.
Complex Esportiu Muncipal Thalassa
· Dijous 9 de març
Xerrada-col·loqui "Parlem de sexe". Quan el sexe és cosa de DOS.
A càrrec d'Elisabeth Suárez
18.30 h. Centre Cultural
· Divendres 10 de març
"Sense pausa" de la Cia. ImpactaT. I quan penso que ja no puc més... Sí
que puc! Espectacle en clau d'humor que convida a reflexionar sobre el
ritme de vida que portem les dones d'avui dia.
20 h. Centre Cultural
· Dissabte 11 de març
Rosario Mohedano i Juan Manuel Vera presenten "Entre coplas o boleros".
Format exclusiu amb cançons a dues veus i una interpretació passional.
21 h. Teatre Auditori Can Palots
Les entitats esportives s'uneixen a l'homenatge a les nenes en
cada partit i activitat. Vine i comprova com!

