
Consulta tota la programació al web www.hostalric.cat

Per a més informació podeu enviar un correu electrònic a l’adreça 
joventut@hostalric.cat  o trucar al telèfon 630 209 132

Del 5 al 12 de març#QuartaSetmanaLilaHostalric

IV Setmana Lila 
d’Hostalric 2023
“Dones”

Durant tota la setmana, 

Del 5 al 12 de març

Es publicarà un vídeo dels Saltaires 
d'Hostalric: "La sardana per la igualtat"

Els comerços d'Hostalric se sumen 
a la Setmana Lila amb la campanya "Dones"

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
I EMPRESARIS D’HOSTALRIC 



Dones

Diumenge, 5 de març

Programa 
d’activitats 2023

Exposició de dones artistes d’Hostalric
Hora: de 10 a 14 h
Lloc: Claustre de l’Ajuntament d’Hostalric
Organitza: aDeONA
Descobrim l'art i la creativitat de la mà de dones 
artistes d'Hostalric: pintura, manualitats, 
ceràmica, vitralls, objectes personalitzats, sabó, 
joieria artesanal, restauració, reciclatge, 
upcycling, patchwork, tapíssos, quadres amb 
tècniques diverses, fotografia...

Dilluns, 6 de març

Ple municipal extraordinari
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament d’Hostalric
Organitza: Ajuntament d’Hostalric
Proposta de noves nomenclatures d'espais del 
municipi amb l'objectiu de cercar l'equilibri 
entre personalitats femenines i masculines

Dimarts, 7 de març

“En un somni estrany” 
Hora: 11 h
Lloc: Institut Vescomtat de Cabrera
Organitza: Ajuntament d’Hostalric i Institut 
Vescomtat de Cabrera
L'alumnat d'artística i plàstica presenta el mural "En 
un somni estrany". A continuació, es portarà a terme 
l'actuació de l'alumnat de música amb la 
interpretació de la cançó d'en Pau Vallvé en què es 
basa el mural 

Dimecres, 8 de març

Taller “El cicle, fases i estadis en la diversitat 
de cossos i per l’autoconeixement: una 
qüestió ‘naturalment’ social”
Hora: de 09 a 12 h
Lloc: Escola d’Adults de Santa Coloma de 
Farners
Organitza: SIAD La Selva
A càrrec de Cristina Geremias Llinàs, 
artterapeuta, artista plàstica i docent

Xerrada-taller “Superar obstacles i apro�tar 
oportunitats”
Hora: a continuació
Lloc: Escola d’Adults de Santa Coloma de 
Farners
Organitza: SIAD La Selva
A càrrec de Rosa Bosch i Bech, escriptora 
interessada en temes de salut, co-fundadora 
de l'Associació DES-PRES i dedicada a l'àmbit 
del creixement personal

“La dona d’avui dia”
Hora: 17 h
Lloc: Espai Jove d’Hostalric
Organitza: Ajuntament d’Hostalric. 
Els dies previs a la Setmana Lila els i les joves de 
l'Espai Jove d'Hostalric crearan un mural per 
reflexionar sobre la seva visió  del gènere femení

Lectura del manifest institucional del 8M 
Hora: 19.30 h
Lloc: Centre Cultural Serafí Pitarra
Amb la col·laboració del grup de batucada 
Tokats

Reivindiquem-nos
Hora: a continuació
Lloc: Centre Cultural Serafí Pitarra
Reivindiquem-nos mitjançant la música i les 
paraules. Amb l'actuació musical de Nico

Divendres, 10 de març

L'hora del conte: contes feministes 
per la igualtat
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Modest Salse
Organitza: Biblioteca Modest Salse
Amb la companyia La Minúscula. Expliquem la 
importància de veure'ns tots iguals, de respectar i 
valorar la diferència, de reflexionar sobre algunes 
actituds adquirides que podem millorar i de 
gaudir de la diversitat

Sopar de la dona
Hora: 21 h
Lloc: Pavelló 1
Organitza: aDeONA, amb la col·laboració de 
Mou-T, Studio d'Arts i el Club Patí Hostalric
Amb la música de NÚ i Dj Josua. Inscripcions a 
l'Oficina de Turisme fins el 3 de març.

Dissabte, 11 de març

Activitats a càrrec de Mou-T.
11 h: gimcana educativa, jocs per la igualtat, 
pintacares i manualitats amb temàtica 8M. 
Davant de l’escola. Preu: 5€. Reserva 
anticipada al 665 158 324. Per a infants de 
4-12 anys. 
De 10 a 11 h, classe de cabaret empoderador; 
i d’11 a 12 h, classe de batxata sensual per a 
dones. Al carrer Turó de l'Home, 67. Activitats 
gratuïtes i dirigides a majors de 16 anys. 
Reserva anticipada al 665 158 324. 
17 h: fem un mural lila, pintada de mans 
liles. Al mur de davant del Bonpreu. Activitat 
gratuïta i dirigida a tothom.
18 h: tupper sex, descobreix el plaer femení. 
Al carrer Turó de l'Home, 67. Preu: 5€. Reserva al 
665 1583 24. Places limitades. Per a majors de 18 
anys. Amb la presència d'una assessora amb 
experiència en sexualitat que es dedica a mostrar 
una gran varietat de joguines i articles sexuals.

Diumenge, 12 de març

Marxa de la dona 
Caminada per a tots els públics. Ruta circular, 
una part de la qual seguirà el recorregut 
"Hostalric, dones i història" . Inscripcions a 
l'Oficina de Turisme fins el 5 de març.
Hora: 09 h
Lloc: plaça de Can Llensa
Organitza: aDeONA

Activitats a càrrec de Mou-T.
A continuació de la Marxa de la 
Dona: compra el teu article feminista.

11 h: xerrada sobre lactància materna 
Sala Praetorium (damunt del Centre 
Cultural Serafí Pitarra). Activitat gratuïta 
i dirigida a tothom. Reserva anticipada 
al 665 158 324. 

12 h: fem una joia amb llet materna 
Sala Praetorium (damunt del Centre 
Cultural Serafí Pitarra). Preu: 20€. 
Reserva anticipada al 665 158 324. 
Places limitades. L'activitat està 
dirigida a mares lactants. Aprendràs a 
fer una joia de llet materna i guardar 
aquest moment. L'activitat inclou tot el 
material, només cal dur llet materna.

Durant tota la setmana, 

Del 5 al 12 de març

Exposició per a joves “La banda sonora 
que volem sentir”
Data: dimecres 8 i divendres 10 de març
Hora: de 16.30 a 19.30 h
Lloc: Espai Jove d’Hostalric
Organitza: Ajuntament d’Hostalric
Exposició de diverses imatges enllaçades 
-a través d’un codi QR- amb una selecció 
de cançons

"HOSTALRIC, DONES I HISTÒRIA"
Lloc: a tot el municipi
Organitza: Ajuntament d’Hostalric 
Recorregut urbà amb plafons informatius 
que destaquen la història del municipi a 
través d'hostalriquenques que van ser o han 
estat pioneres en algun àmbit. Podeu recollir 
el mapa del recorregut a l'Oficina de Turisme.
S'agraeix especialment a Ramon Reyero 
l'aportació de la documentació històrica 
i el disseny dels plafons.


