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Aquest any ha estat el 30è aniversari de la creació de 

l’associació ELAIA que va néixer amb l’esforç de la 

primera junta. A poc a poc, entre totes les juntes i totes 

les sòcies que hi han participat al llarg d’aquests 30 

anys, hem anat organitzat moltes activitats i de 

diferents tipus: xerrades, tallers, sortides, 

presentacions, diades, teatres, cinema... Hem intentat 

introduir activitats noves que poguessin ajudar a les 

dones a mantenir el contacte entre nosaltres, adquirint 

un caire més cultural i obrint l’associació al món.  Amb 

totes aquestes activitats hem intentat mantenir 

l’Associació activa.   Algunes han resultat molt exitoses, 

altres molt interessants i altres sorprenents. 

També n’hem obert algunes a tothom de manera que 

així hem donat a conèixer la nostra associació per tal 

d’incrementar noves sòcies i que aquesta continuï més 

anys, però per això, ens cal la col·laboració de totes. 

                                                                                               

RESUM DE LES ACTIVITATS REALITZADES 2022 

*Dia de la dona treballadora, 8 març 

Xerrada :  “Benvinguda menopausa “      

 

 

 

 

 

Coca amb xocolata previs al cinema “El Buen Patrón “ amb posterior cinefòrum amb moderador. 

*Sant Jordi : Impulsar  guarniment de balcons 

   Venda de llibres, roses, punts de llibre i polseres de la diada 

   al local parroquial, doncs va ser un dia plujós. 
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Sortida cultural “Girona en flor “ 

 

SETMANA CULTURA: 

Mostra d’artistes a les entrades i Mercadet d’artesans 

  

 

 

 

 

 

-Taller de ceràmica amb Javi i Bea.  

-Presentació del llibre “PADRINES “ d’Editorial Pagès                            

  

Commemoració 30 anys_ 

Mural commemoratiu d’Ingrid Tost. Berenar i pastís d’aniversari. 

Cinema en femení. 

Xapes i punts de llibre, sortejos 

Exposicions : hem pogut portar 3 exposicions + l’exposcició de la federació  

1.- “Violència masclista” 

2.- “Dones rurals, dones de Lleida“    

3.- “Artistes catalanes del dibuix i la pintura“ 
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ALTRES ACTIVITATS: 

-Decoració Garrigues en flor al Centre Cívic    

-Presentació Tupperware 

-Bossa lectora Elaia: préstecs de llibres  

 

Participació a les activitats proposades per la Federació de dones de Les Garrigues   (FadG) 

Trobada associacions dones de les Garrigues al Soleràs organitzada per 

ELAIA:             

                    Elaboració de 4 Racons dels anys 70: L’escola, el vestuari, la comunió i la taula. 

 

          

 

 

Teatre, visites pel poble, dinar amb detall de vanos per a tothom, danses. 

 

Assistència a l’entrega del Premi Garriguenc de l’any 2022 a la Federació d’Associacions 

de Dones de les Garrigues. 

TAST DE CULTURA a l’Amistat de Mollerussa: 

Concurs de relats breus, lectura i entrega de premis i actuació . 

 

TEMPS PER NOSALTRES  A BORGES BLANQUES: ” L’educació de la dona en els anys 50-60“               

Sopar, photocoll, entrega de premis del Concurs de fotografia “donesnatura”.  

Representació teatral de l’educació de les dones, ball. 
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ELAIA va rebre el Diploma d’Associació de l’any i això comporta la quota gratuita a la federació aquest any. 

TALLER DE MINDFULNESS I GESTIÓ DE LES EMOCIONS I L'ESTRÉS ONLINE: 

3 sòcies apuntades el  curs passat 

2 sòcies apuntades pel aquest curs  

 

 

PROPOSTES PER L’ANY VINENT: 


