
la tarda de 5 a 8 hi haurà un 
Tastet de gintònics, a la pla-
ça de Catalunya.
Tot el recorregut firal esta-
rà ambientat amb flors, que 
destacaran racons concrets, 
relacionats amb la cultura 
popular catalana: plaça Àn-
gel Guimerà, Racó  de Sant 
Jordi, Call, Safareig, Rec del 
Corronaire...
La inauguració institucional 
serà a les 11 del matí, amb 
la presència del president 
d’Adifolk, Ivan Besora, i les 
autoritats municipals. Segui-
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Aquesta és l’exposició que 
s’ha organitzat des de l’Ajun-
tament de Capellades i la 
Taula de Dones i que obre 
portes al voltant del Dia de 
la Dona.
La inauguració serà el di-
vendres 11 de març a les 7 de 
la tarda, a la primera planta 
del Museu Molí Paperer de 

Capellades. 
Tal com es detalla en el ma-
teix díptic informatiu, “El 
recorregut de l’exposició 
ens convida a pensar, olorar, 
sentir i compartir les ferides  
que arrosseguem les perso-
nes llegides com a dones al 
llarg de la nostra vida, tra-
vessant totes les etapes del 
cicle vital, des que naixem 
fins la senectut”.

Inauguració de 
l’exposició NOSALTRES

dament, ballaran els Gegants 
de Capellades, tant la pare-
lla centenària com les noves 
rèpliques. Se seguirà amb un 
tastet del que es podrà viu-
re el mes de maig amb l’In-
CulCAT, amb una actuació 
de grups infantils de cultura 
popular de Catalunya. A les 
12:45 hi haurà un segon tas-
tet i a les 13:30, el tercer.
A nivell de música hi haurà 
el passa-carrers de la Banda 
de Música de Capellades du-
rant tot el matí i el concert 
vermut del Lemon Day. 

Per a les famílies hi ha acti-
vitats concretes com l’espai 
de joc a la plaça de Sant Mi-
quel amb Playmobils, dio-
rames, inflables i figures de 
gran format. A les 5 de la 
tarda, a la plaça Catalunya, 
es podrà veure l’espectacle  
familiar “Antipasti..!” de la 
Cia El que ma queda de te-
atre. El darrer espectacle del 
dia serà a les 18:30, amb “El 
carrer és nostre” de la Cia. 
Always Drinking Marching 
Band, també a la Plaça de 
Catalunya.
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