


Diumenge, 5 de març
Al matí. Plaça de la Vila
Trobada sardanista, cloenda del campionat territorial de colles sardanistes de la 
demarcació de Tarragona. L’acte inclou missa i ofrena floral a l’església, cloenda i 
ballada de sardanes i dinar de germanor de les colles participants.
Organitza l’Associació de Dones Mare de Déu del Lledó, amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Dilluns, 6 de març
17.30 h. Sala de l’Associació de Dones
Taller de cuina, a càrrec de Magda Batista Aixalà, cuinera del restaurant 
Barhaus (Tarragona), qui elaborarà delícies culinàries.
Organitza l’Associació de Dones.

Dimecres, 8 de març (dia internacional de la dona)
20 h. Pavelló Esportiu Municipal 
Taller de balls llatins. 
Inscripcions fins al 7 de març a l’Ajuntament, de 10 a 14 h. Els dijous, també de 17 a 19 h.

Divendres, 10 de març
19.30 h. Casal Cultural
Taller de risoteràpia, a càrrec d’Anna Garrofé.
Places limitades, màxim 25 persones. Inscripcions fins al 8 de març, a l’Ajuntament, 
de 10 a 14 h. Els dijous, també de 17 a 19 h.

Dissabte, 11 de març
21.30 h. Pavelló Esportiu Municipal
10è Sopar de dones. Durant el sopar gaudirem de diferents espectacles, moltes 
sorpreses i disco mòbil fins ben entrada la matinada.
Preu: 20 € empadronades; 35 € no empadronades. 
Inscripcions fins al 3 de març, a l’Ajuntament, de 10 a 14h. Els dijous, també de 17 a 19 h.
A l’hora del sopar cal portar el resguard de pagament.

Diumenge, 12 de març
11 h. Piscines municipals
Master class d’aquagym i d’aquazumba.
Activitat organitzada per l’Ajuntament i el Consell Esportiu del Tarragonès.
19 h. Casal Cultural

“Les dones de la Lloll”. Espectacle musical, fresc i ple de bon 
humor. Durant l’acte es procedirà a la lectura del Manifest del Dia 

de la Dona.
Tot el dia
Portes obertes a les instal·lacions esportives municipals. 
Activitat dirigida a totes les dones pobletanes. Amb la 
col·laboració del Consell Esportiu del Tarragonès i Consell 
Comarcal del Tarragonès.

Lliure accés a les instal·lacions: piscina, gimnàs, sauna i hidromassatge. 
Accés amb reserva prèvia: pàdel, tennis, frontó i pista poliesportiva. 

Recordeu que no es podrà accedir a les instal·lacions si no es porta la 
indumentària corresponent a l’activitat que es vulgui practicar. És obligatori 

respectar la normativa d’ús dels espais esportius, i portar l’equipament adequat a cada 
activitat. (Informa’t a la recepció del centre o al telèfon 977 84 20 31).

P R O G R A M A

*A excepció del sopar, totes les activitats són obertes a tothom.


