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PROGRAMACIÓ D’ACTES



Dilluns 23  
de novembre
A les 19 h
“Davant qualsevol dubte de 
violència masclista t’ajudem!”
Directe a instagram santjustcat, amb 
Desirée Slauka Triller Trujillo i Clara 
Micolau Bel, advocades del Servei 
d’Assessorament Legal gratuït per a 
dones maltractades
Col·labora: Dona i Empresa

Dimarts 24  
de novembre
A les 19 h
“Acompanyament, suport i 
apoderament de les dones!”
Directe a instagram santjustcat, amb 
Cristina Escudé Ginés, psicòloga 
del Servei d’Atenció Psicològica 
Municipal del PIAD

Dimecres 25  
de novembre
Dia Internacional contra
la violència de gènere

A les 19 h, 
a la pl.Verdaguer
Acte institucional: lectura de poemes
amb l’alumnat de l’Institut Sant Just 
i lectura del manifest
*Repartiment de mascaretes contra 
la violència masclista
Important: acte condicionat a l’evolució de la 
pandèmia per la Covid-19, per la qual cosa 
podria ser subjecte d’anul·lació.

A les 19.30 h
a la Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Teatre: Juicio a una zorra
Direcció: Roger Cònsul
Interpretada: Maria Vancells
Preu: 10€ (general) i 8€ (socis/es Ateneu i 
totes les dones del poble).
Organitza: Ateneu
Important: acte condicionat a l’evolució de la 
pandèmia per la Covid-19, per la qual cosa 
podria ser subjecte d’anul·lació.

Divendres 27 
de novembre
A les 19 h
“La violència masclista a les 
xarxes socials”
Directe a instagram santjustcat amb 
Andy Asadaf, activista feminista i 
LGTB+
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Dilluns 30  
de novembre
A les 11.30 h
en streaming
Monòleg: No solo duelen los golpes,
de Pamela Palenciano
Ponència teatral d’una hora de 
durada sobre l’amor romàntic i la 
violència masclista.
Retransmissió en streaming a 
través del canal Youtube del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat

A les 19 h
“Aprenem a reconèixer les violències
masclistes a l’entorn digital i 
com actuar”
Taller sobre violència de gènere 
a les xarxes socials amb Raquel 
Ballesteros, psicòloga i Tatiana 
Delgado, comunicadora social
Inscripcions: bustiaigualtat@santjust.cat

Del 23 al 30 de novembre
la Casa de Cultura Can
Ginestar s’il·lumina de
violeta 

A més...
• Mostra itinerant dels recursos 

i serveis contra la violència 
masclista.

• Exposició i recomanació de nous 
llibres sobre feminisme i identitat 
sexual a la Biblioteca Joan 
Margarit.

• Difusió de la campanya “Dona, 
estem amb tu”

• Sessions participatives del grup 
motor del projecte “Les dones de 
Sant Just, busquem casa”

• Tallers i sessions de relacions 
igualitàries, violència masclista, 
igualtat i bullying als centres 
educatius de primària i secundària.

• Entrevistes de Bel Olid a @
bibliotequesXBM (instagram)

3 de novembre, a les 19.30 
h: Bel Olid entrevista a Carmen 
Juares. Veus robades als 
feminismes.

11 de novembre, a les 19.30 
h: Laura Llevadot entrevista a 
Miquel Missé: Els límits del dret a 
la identitat sexual.

26 de novembre, a les 19 h: 
Bel Olid entrevista a Elizabeth 
Duval. Sang jove per a una lluita 
antiga.

1 de desembre, a les 19.30 h: 
Bel Olid entrevista a Marta Segarra. 
Ara i aquí, arrels profundes.
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