
8 de març 
Dia Internacional 
de la Dona

Divendres 6 de març

18 h – Casal de Joves

• Mostra de cursos i tallers de salsa, 
bollywood i hip-hop

• Classe oberta de salsa i bollywood
• Mostra del grup de teles
• Breu interpretació del grup de Teatre Social
• Lliurament del premi del Concurs de 
Microcurts del Dia de les Dones 2015
Consulteu bases a www.casaldejoves.com  
Termini del 2 al 27 de febrer

Organitza: Casal de Joves

19.30 h – Sala Cinquantenari de l’Ateneu

• Recital poètic amb les poetesses   
Blanca Llum i Anna Pantinat

• Degustació de vi i de cervesa artesana
Organitza: Escola d’Escriptura de l’Ateneu amb la 
col·laboració del Celler de Can Mata

21 h – Sala Municipal de l’Ateneu   
(servit pel Restaurant de l’Ateneu)

• Sopar-ball de les Dones
Preu: 25 e (venda de tiquets fins al 25 de febrer, a 
JustDona –els dimecres de 18 a 20.30 h al CC Salvador 
Espriu, i al Centre Social El Mil·lenari, de dilluns a 
divendres, matí i tarda)

Dissabte 7 de març

19.45 h – Des del Parc del Parador 
(desplaçament en autocar)

• Teatre: La plaza del Diamante, dirigida per 
Joan Ollé i protagonitzada per Lolita Flores

Sortida en autocar a l’Auditori Atrium de Viladecans. 
Preu de l’entrada: 15 e (Places limitades. Venda fins al 
25 de febrer, a JustDona, els dimecres de 18 a 20.30 h, 
al CC Salvador Espriu)

Diumenge 8 de març

DIA INTERNACIONAL 
DE LA DONA

12 h – Jardins de Can Ginestar

• Vermut commemoratiu del 8 de març:  
Canya per la igualtat

Tothom podrà expressar per escrit el seu desig 
respecte a la igualtat. Hi haurà un photocall amb el 
desig i un tast de cervesa.
Organitza: Dona i Empresa

Dimarts 24 de març

19 h – Sala Municipal de l’Ateneu

• Presentació de la XIX Miscel·lània d’Estudis 
Santjustencs: La història de 50 dones de la 
primera meitat del s.XX
Relat de dones de Sant Just Desvern

A l’Institut de Sant Just es faran al llarg  
del mes diverses activitats coeducatives    
i de sensibilització


