
4RT CONCURS DE 
RELATS BREUS

Allibera la teva creativitat i demostra 
tot el teu talent per escriure.

2023

7 > 12 anys

INFANTIL

13 > 17 anys

JUVENIL

> 18 anys

ADULTS

La Biblioteca municipal organitza el quart
 Concurs de relats breus de la Pobla. Participa-hi

i opta a algun dels premis als millors relats.

Lola Vendetta ens ofe-
reix una xerrada per 
gaudir el feminisme
10 DE MARÇ

‘La Pobla creix amb 
tu’, lema de la Diada 
d’entitats
25 DE MARÇ

‘La història en clau 
de dona’, conferència 
amb l’historiador Jordi 
Pisa 16 DE MARÇ

Conta contes per a 
adults, en el marc de les 
Jornades de la Igualtat
9 DE MARÇ

13è Sopar de dones 18 DE MARÇ

l’ cultural
març
2023

Agenda

Termini de 
presentació 

de relats

10 d’abril



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 2 3 4 5

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran

De 17 a 18.30 h. Llar de jubilats
Coral de la gent gran

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

De 17 a 18 h. Llar de jubilats
Ball en línia

Tot el dia
Sortida a la neu (Andorra)

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran

Tot el dia
Sortida a la neu (Andorra)

Tot el dia
Sortida a la neu (Andorra)

12 h. Camp de futbol
Futbol, Tercera Federació:  
CF Pobla – FC Vilafranca

6 7 8 9 10 11 12
De 18 a 19 h. Llar de jubilats
Taller de teatre i memòria per a gent 
gran

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

De 17 a 18 h. Llar de jubilats
Ball en línia

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran
De 16 a 20 h. Casal Cultural
Assessorament nutricional: millora el 
teu rendiment esportiu
17 h. Casal Cultural (3r pis)
Taller de decoupage
De 17 a 18.30 h. Llar de jubilats
Coral de la gent gran

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

De 17 a 18 h. Llar de jubilats
Ball en línia

19 h. Casal Cultural
Conta contes per a adults: 
“Relacions, liposuccions i altres 
embolics”

Tot el dia Sortida a la neu (Andorra)
De 17 a 20 h. Casal Cultural
Clubs de lectura infantils i juvenil
17.30 h. Biblioteca L’Hora del conte: 
“Monstres”, amb Gisela Llimona 
De 18.30 a 19.30 h. CEM
Cardiobox, activitat dirigida 
19 h. Casal Cultural Xerrada: “El  
feminismo no se sufre, se disfruta”

Tot el dia
Sortida a la neu (Andorra)

Tot el dia
Sortida a la neu (Andorra)

13 14 15 16 17 18 19
De 17.30 a 20.30 h. Escoles velles
Inici del curs de Primers auxilis

De 18 a 19 h. Llar de jubilats
Taller de teatre i memòria per a gent 
gran

De 10 a 11 h. Piscines Aquagym
De 17 a 18 h. Llar de jubilats Ball en línia
17 h. Casal Cultural (3r pis)
Taller de costura creativa
20 h. Pavelló
Masterclass de dansa del ventre
19 h. Biblioteca Club de lectura: 
comentari del llibre “Declaració 
d’invencions” amb l’autor, Ricard Sunyol

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran

De 17 a 18.30 h. Llar de jubilats
Coral de la gent gran

19 h. Casal de la Gent Gran
Classe de ball en línia

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

De 17 a 18 h. Llar de jubilats
Ball en línia

18 h. Casal Cultural (3r pis)
Conferència: “La història en clau de 
dona”, amb Jordi Pisa

20 h. Pavelló Masterclass de zumba

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran

De 9 a 13 h i de 14 a 18 h.  
Escoles velles
Inici del curs de Carretó elevador 
frontal i retràctil

11 h. Casal Cultural (3r pis)
Taller d’alimentació, amb SG Nutrició

21 h. Pavelló 13è Sopar de dones, 
amb animació i disco mòbil

12 h. Camp de futbol
Futbol, Tercera Federació:  
CF Pobla – UE Tona

20 21 22 23 24 25 26
De 17.30 a 20.30 h. Escoles velles
Inici del curs de Manipulació 
d’aliments

De 18 a 19 h. Llar de jubilats
Taller de teatre i memòria per a gent 
gran

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

De 17 a 18 h. Llar de jubilats
Ball en línia

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran

De 17 a 18.30 h. Llar de jubilats
Coral de la gent gran

De 17.30 a 20.30 h. Escoles velles
Inici del curs de Recepció i atenció al 
client

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

De 17 a 18 h. Llar de jubilats
Ball en línia

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran

17.30 h. Biblioteca
L’Hora del conte: Taller ‘Bestiari 
fantàstic’, amb Anna Ribot

19.00 h. Casal Cultural
Diada d’entitats: ‘La Pobla creix 
amb tu’

12 h. Camp de futbol
Futbol, Tercera Federació:  
CF Pobla – UE Castelldefels

27 28 29 30 31
De 18 a 19 h. Llar de jubilats
Taller de teatre i memòria per a gent 
gran

Tot el dia
Excursió a Madrid (gent gran)

De 10 a 11 h. Piscines municipals
Aquagym

De 17 a 18 h. Llar de jubilats
Ball en línia

Tot el dia
Excursió a Madrid (gent gran)

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran

De 17 a 18.30 h. Llar de jubilats
Coral de la gent gran

Tot el dia
Excursió a Madrid (gent gran)

De 10 a 11 h. Piscines Aquagym

De 17 a 18 h. Llar de jubilats
Ball en línia

De 17 a 21 h. Escoles velles
Inici del curs de Carretons i 
plataformes elevadores

D’11 a 12 h. Sala de les piscines
Gimnàstica per a gent gran

Infantil
Circ 
Titelles

Campus 
Extens URVGent GranTeatre

Música
Ball i Dansa

Varis
Cursets

Cinema
Cine Club Esportsmarç 2023

Els actes, horaris i dates són els previstos al tancament de l’edició d’aquesta agenda. Per a més informació, podeu consultar la pàgina web municipal.

V
EN

D
A

 
D

’E
N

TR
A

D
ES

IN
SC

R
IP

C
IO

N
S

Xerrada amb Lola Vendetta (10 de març): activitat gratuïta amb 
retirada prèvia d’invitació a poblamafumet.koobin.cat
13è Sopar de dones (18 de març): fins al 10 de març, a 
l’Ajuntament, de 10 a 14 h. Preu: 20€ empadronades i 35€ no 
empadronades.

Excursió de la gent gran a Madrid: fins al 3 de març, a l’Ajuntament. 
Assessorament nutricional: a https://onx.la/78386 (places limitades).
Taller de decoupage, taller de costura creativa i classe de ball en línia: 
a lapoblamafumetdones@gmail.com (places limitades). Cardiobox: 
fins al 6 de març, a https://onx.la/36def (places limitades). Curs de 
Carretons i plataformes elevadores: fins al 21 de març, a través del web 
municipal.Curs de Carretó elevador frontal i retràctil: fins al 8 de març, 
a través del web municipal. Curs de Primers auxilis: fins al 9 de març, a 
través del web municipal. Curs de Manipulació d’aliments: fins al 14 de 
març, a través del web municipal. Curs de Recepció i atenció al client: 
fins al 16 de març, a través del web municipal.

Activitats amb impacte sonor  |

 

Conferència: ‘La història en clau de 
dona’ Casal Cultural (3r pis)

L’historiador Jordi Pisa protagonitzarà una xerrada durant la 
qual farà un repàs de la Història de la Humanitat, destacant-
ne el paper i l’aportació que la dona ha tingut en ella, amb 
exemples concrets de diferents dones que van trencar els lí-
mits imposats pel seu temps. L’acte clourà amb un debat. Ac-
tivitat organitzada per l’Antena del Coneixement de la URV, 
en el marc de les Jornades de la Igualtat.

Lola Vendetta: ‘El feminismo no se 
sufre, se disfruta’ Casal Cultural

Empoderament, herències culturals, el nostre sistema emo-
cional, la tribu que ens rodeja, noves masculinitats i molt més, 
en una xerrada durant la qual l’autora ens presentarà la seva 
trajectòria a través de la creació i evolució del seu alter ego, 
Lola Vendetta. Activitat emmarcada en les Jorandes de la 
Igualtat, gratuïta amb retirada d’invitacions a poblamafumet.
koobin.cat

13è Sopar de dones
Pavelló

Després de tres anys de parèntesi obligat per la pandèmia, 
torna la gran nit de les dones pobletanes amb el Sopar de 
dones, que arriba a la tretzena edició. Durant la vetllada, gau-
diran d’espectacles d’animació, moltes sorpreses i disco mòbil 
amb Nacho Lascasas fins ben entrada la matinada. Preu: 20€ 
empadronades i 35€ no empadronades. En accedir al sopar, 
cal presentar el comprovant de pagament.

Diada d’entitats: ‘La Pobla creix amb 
tu’ Casal Cultural

Torna la gala biennal de reconeixement a la tasca social i in-
tegradora de les persones que donen vida a les entitats del 
nostre municipi. La gala inclourà diferents espectacles de va-
rietats i sorpreses, en un acte per a tots els públics i amb Quim 
Masferrer com a mestre de cerimònies. Tot  plegat, sota el 
lema principal “La Pobla creix amb tu”.
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18
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25
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10
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Jornades 
de la
igualtat


