
ACTIVITATS 2020

Dia Internacional
de la Dona

8 de març

VOLEM
 LLIURES!

I JORNADES FEMINISTES DE 
L’ESPAI LILA
Dies 28 i 29 de febrer, al Casal de 
Joves
Xerrades, tallers, música, teatre... 
Un espai de trobada feminista 
previ al 8 de març.
Més informació a 
www.casaldejoves.com i 
@espailila (instagram)

VOLEM
 LLIURES!

UNIDES

FORTES

EMPODERADES

LES DONES DE SANT JUST 
DESVERN 

PARTICIPA EN EL PROCÉS PER 
PENSAR I DISSENYAR EL FUTUR 
ESPAI FEMINISTA DEL POBLE

Uns dels compromisos de 
l’Ajuntament és l’impuls d’un punt de 
trobada feminista en el qual 
s’ofereixin serveis específics per a les 
dones, però que també esdevingui 
un espai per al coneixement i la 
sororitat, l’apoderament femení i 
l’oferta de recursos per a una vida 
justa i equitativa, en l’àmbit social, 
laboral, cultural i de lleure. En 
aquesta línia, s’inicia un procés 
participatiu que ha de permetre 
pensar en comú i dissenyar de zero 
aquest espai per tal que sigui 
adequat, còmode, útil, dinamitzador i 
atengui les necessitats de dones amb 
diferents perfils, edats i moments 
vitals.

Les dones de Sant Just Desvern 
busquem casa, però no qualsevol, 
sinó la que millor s’ajusti a les nostres 
inquietuds.

Les teves aportacions i la teva 
implicació són molt valuoses, per 
això esperem que participis en els 
tallers que es faran durant el mes 
de març.

No hi pots faltar!

Informació i inscripcions a:
bustiaigualtat@santjust.cat

BUSQUEM CASA!

PROGRAMACIÓ ESPECIAL 
durant tota la setmana a Ràdio 
Desvern amb motiu del 8 de març!
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natura
en femení

DIMECRES DIA 4 DE MARÇ
A les 19.30 h - Cal Llibreter
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: "100 pioneres 
catalanes", d'Antoni Gelonch.
Amb Alícia Casals, pionera en robòtica i el 
mateix autor.
Organitza: Cal Llibreter amb la col·laboració de 
Viena Edicions i Òmnium Cultural

DIJOUS DIA 5 DE MARÇ
A les 10 h, a les 18 h i a les 20 h - A Les 
Escoles (aules català)
V DICTAT POPULAR amb D de Dones.
Organitza: Servei Local de Català

De 17 h a 21 h – La Vagoneta
MASTERCLASS PER LA IGUALTAT
Activitat oberta a tothom.
Organitza: Grup de Ball Raquel Rubiales de 
l’Associació Amics del Barri Sud

DIVENDRES DIA 6 DE MARÇ
A les 18.30 h – Casal de Joves
MOSTRA DELS CURSOS DEL CASAL DE 
JOVES
Exhibició de tres grups de teles (aeris jr, 
aeris sr i el grup de teles dels dijous), 
actuació del grup de Teatre Social i 
actuació musical.
Organitza: Casal de Joves

A les 21 h – Restaurant de l’Hotel City Park 
Sant Just
SOPAR-BALL DE LES DONES
Preu: 25 €. Venda de tiquets fins al 26 de febrer 
a JustDona (els dimecres, de 18 h a 20 h, al CC 
Salvador Espriu) i al Centre Social El Mil·lenari 
(de dilluns a divendres, matí i tarda).
Organitza: Ajuntament i JustDona

DIUMENGE DIA 8 DE MARÇ
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Sortida des del Casal de Joves
A les 17 h – Trobada al TRAM, parada de 
Rambla Sant Just
SUMA’T A LA COLUMNA FEMINISTA 
DEL BAIX LLOBREGAT PER ANAR A LA 
MANIFESTACIÓ DE BARCELONA!

DIJOUS DIA 12 DE MARÇ
A les 18 h - Biblioteca Joan Margarit
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: "Les noves 
amigues de la Maria", amb l'Anna Agulló, 
escriptora, cineasta i veïna.
El conte vol donar a conèixer a algunes 
de les dones més rellevants de la història. 
Per a infants a partir de 3 anys.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

19.30 h - Cal Llibreter
TAST DE POESIA I VI amb la poetessa i 
cantant Odile Arqué.
Organitza: Cal Llibreter

DIJOUS DIA 19 DE MARÇ
19 h - Can Ginestar: Sala Isidor Cònsul i 
Giribet
CONFERÈNCIA: Joana Biarnés, la 
primera dona fotoperiodista dins un món 
d'homes.
Organitza: Can Ginestar

DIUMENGE DIA 22 DE MARÇ
A les 11.30 h - CEM La Bonaigua
MASTERCLASS DE DEFENSA PERSONAL
Metologia divertida i respectuosa que 
ens aproparà a la cultura oriental 
tradicional. 
Classe impartida per Baltasar Mulero 
Gómez, director de l'acadèmia Bujinkan 
KaijaDôjô Barcelona.
Preu: taquilla inversa. El preu ho posa cada 
persona a partir de 2€.
Inscripcions: voleisantjustseniora@gmail.com

DIMARTS DIA 24 DE MARÇ
A les 19.30 h - Can Ginestar: Sala Isidor 
Cònsul i Giribet
CONVERSA AMB BEL OLID: "Parlem de 
feminisme, gènere i diversitat sexual".
Bel Olid és escriptora i autora dels llibres 
"Feminisme de butxaca" i "Follem?".
Condueix l'acte: Anna Agulló, escriptora, 
cineasta i veïna.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

EXPOSICIONS
 
“+ CARRERS AMB NOMS DE DONA”

Fins al 31 de març, al CIM de Can 
Ginestar
Els carrers del Mas Lluí van ser batejats 
l’any 2007 amb noms de dones, complint 
amb el compromís d’incorporar la 
perspectiva de gènere al nomenclàtor del 
municipi recollit en una de les accions del 
I Pla Municipal de Gènere. Les darreres 
incorporacions al nomenclàtor en femení 
es van fer al 2019.
 
“FOTÒGRAFES PIONERES”

Del 4 al 30 de març, al Centre Cívic Joan 
Maragall
Per incorporar el reconeixement de les 
experiències de les dones, un punt clau 
és el rescat de l’obra de moltes 
creadores, pioneres que van innovar l’art 
amb les seves imatges però que encara 
són desconegudes.
Organitza: Centre Cívic Joan Maragall i Institut 
Català de les Dones

          

DIUMENGE DIA 1 DE MARÇ
Celebrem el Dia Mundial de la Natura 
(3 de març) i el Dia Internacional de les 
Dones (8 de març), amb una jornada 
feminista i responsable amb el medi 
ambient.
PRESENTACIÓ DEL CONJUNT
ESCULTÒRIC “ARBREDA”
Amb la veïna i escultora Montserrat 
Sastre Planella.
Diumenge a les 11 h, a la placeta del 
Walden-7
VINE A PINTAR EL MUR FEMINISTA
Renovem la imatge del mur amb Dona i 
Empresa.
Diumenge durant tot el matí, a la pl. 
Camoapa
XERRADA FAMILIAR AMB SOFIA 
NOGUÉS
Membre de l’Exxpedition Round World
"Volem oceans de plàstic?" Ens 
explicarà la seva experiència, la recerca 
i el projecte sobre la contaminació
amb microplàstics dels ocean.
Diumenge a les 11.30 h, a la pl. de 
Camoapa
TALLER DEL CARRAU BLAU
"Reciclatge creatiu amb collage i 
dibuix", taller per a infants amb 
materials reciclats recollits a Sant Just 
Desvern.
Diumenge d’11.30 h a 13.30 h, a la 
pl. de Camoapa
ESMORZAR DE CARMANYOLA
OBSEQUI DE PLANTES
Jornada enregistrada per Mun Films
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració 
de Dona i Empresa, el Taller de Plàstica 
Municipal Carrau Blau, Mun Films i 
Exxpedition Round World 
 

CAMPANYA #thoestasperdent, 
a la qual s’ha sumat l’Ajuntament, per 
visibilitzar l’esport femení. Des del 
Club Voleibol Sant Just -entitat 100% 
femenina-, donen suport a aquesta 
acció per fomentar la creació de 
referents esportius femenins que 
contribueixen, a través de l’esport, a 
l'educació en valors de la població. 
D’aquesta manera, el club arrenca 
#empoderaeljoc. Un impuls més que 
serveixi per visibilitzar aquest esport i 
posar en rellevància els èxits esportius 
femenins que justifiquin i encoratgin a 
potencials sponsors per sumar-se a 
l’aventura del primer equip del 
Voleibol Sant Just d’assolir l'ascens 
a Superlliga 2.

AJUDEM AL VOLEIBOL
SANT JUST!

14.30 h al Pont d’Esplugues (caminant)
15.30 h Trobada al TRAM, parada Rambla 
Sant Just (amb transport públic)


