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Dilluns 1 de març
Jocs de taula
per l’associació de mestressees
de casa Tyrius.

Centre de Persones Majors · 18.00h

Dimecres 3 de març
Presentació del llibre
“LA CENICIENTA QUE NO
QUERIA COMER PERDICES”,
amb la presència de la seua
il·lustradora
Sierra

Aquest conte és un cant a
l’amor, però no a l’amor
depenent i possessiu que ens
han ensenyat, sinó al
vertader, basat en el plaer i la llibertat.
Aquest conte desmunta tots els contes que ens
han contat

Centre Cultural · 18.00h

Divendres 5 de març
20é Recreo-Cross Solidari de la Dona
Amb el suport de l'Associació
de Mestresses de casa Tyrius.
Pl. País Valencià · 17.00h
Recollida dels dorsals:
Del dia 1 al 4 de març a
l’Ajuntament.
NOTA: No es repartiran dorsals el dia de
la prova.

Dimarts 9 de març
Visita cultural i dinar
de l’Associació de mestresses de casa Tyrius.

Dijous 11 de març
Projecció de la pel·lícula
“Los hombres que no amaban a las mujeres.

MILLENIUM I”
basada en la novel·la de Stieg Larsson.

Corrupció política, espionatge industrial,
intrigues familiars, protagonistas
inquietants, amor al límit… tots aquestes
són només alguns dels ingredients
d’aquesta apassionada obra.

Centre Cultural · 17.30h

A continuació lliurament del
trofeos dels jocs de taula
organitzats per l’Associació de mestresses de casa
Tyrius.

Divendres 12 de març
TEATRE: Moby Disc

Intèrprets: ALFRED PICÓ I ESTHER LÓPEZ

Text i Direcció: ROBERTO GARCIA.

Espectacle musical teatral que, amb
una gran dosi d’humor i algunes
pinzellades de poesia, narra la lluita
d’un home corrent per realitzar un
acte aparentment tant senzill com
“llegir una novel·la”.
La seua vida domèstica i la velocitat
frenètica del món que l’envolta li
ho posaran molt difícil. Un món que
sacralitza la cultura però al mateix
temps la banalitza desposseint-la
de la seua vertadera  essència.

IDIOMA: VALENCIÀ
PREU:  6  eu. baix - 4eu. dalt
PÚBLIC:  ADULT

ALTRES ACTIVITATS

A l’IES Enric Valor:
Inici dels tallers sobre “Igualtat” i sobre “Violència
de gènere”
Projecció de curt-metratges per la Igualtat als
Centres Educatius de la població

Al CEIP. Ausiàs March i CEIP Baladre:
Posada en marxa del projecte “Creixent en
Igualtat”

Els dies de les dones ‘10


