DISSABTE,
5 DE MARÇ

DIMECRES
16 DE MARÇ

D’11 a 13 h,
al parc Iulia Quieta

17 h, al Centre Social
El Mil·lenari

Dins el mercat ambulant de Mas Lluí

Taller: Altres mirades

Activitat familiar: Artistes per
un dia. Pintem un mural gegant
pel Dia Internacional de la Dona

Activitat per aprendre a identificar
aquells discursos masclistes i
violents que consumim a través
dels mitjans, i comprendre quines
emocions ens mouen quan
maltractem o actuem
amb intimidació.
Inscripcions al Centre Social
El Mil·lenari, 93 371 89 87

DIMECRES
9 DE MARÇ
19 h

“Sexualitat en femení”

Xerrada-taller per observar i oferir altres
maneres de gaudir de la sexualitat, com
a via d’autodescobriment i d’exploració,
respectuosa amb cadascuna de
nosaltres, diversa i rica.
Es trencaran mites i es facilitaran
idees per connectar-nos amb el nostre
moment, amb les nostres necessitats
actuals sensuals, sexuals i creatives.
Inscripcions: a santjust.cat/inscripcions

DIVENDRES
18 DE MARÇ

20 h, al Casal de Joves
Representació de l’obra
de teatre Marianita,
de la companyia
Systeria Teatre

DIVENDRES
11 DE MARÇ

Explica la vida i la mort de Mariana
Pineda, una dona revolucionària que
va lluitar per la llibertat, la igualtat i la
justícia del seu poble.
Organitza: Casal de Joves i Ajuntament

18 h, al Casal de Joves
Mostra de tallers i un
homenatge/parlament
d’algunes de les dones que
han participat amb el Casal
durant els seus 25 anys de
funcionament.

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Organitza: Casal de Joves

DISSABTE
12 DE MARÇ

17 h, a Can Freixes

Vine a berenar, a veure els
plànols del futur espai feminista
i a compartir opinions.

També “construirem” un espai de missatges
feministes a la masia.

DIUMENGE
13 DE MARÇ

11 h, al parc de Can Freixes

“Temps per a nosaltres: classe de
ioga per cuidar-nos i relaxar-nos”
Tallerista: Ana Marina Mosquera Mosquera
Inscripcions: a santjust.cat/inscripcions

Tallers de narrativa de l’11è
Premi Delta per a Dones

Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia a la Biblioteca
Dies: 10, 17, 24, 31 de març /7 i 21 d’abril
Hora: de 18 a 20 h
Tallerista: Mònica Lilian Cano
Lloc: Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar

Exposició “Punts de trobada”

Inscripcions: a santjust.cat/inscripcions
Mostra sobre dones, feminisme
i igualtat de gènere, diferents
punts de vista i de trobada.
Lloc: Vestíbul de la
Biblioteca Joan Margarit

Il·luminació lila de la
masia de Can Freixes
del 7 al 20 de març

Tenyim de lila el 8 de març

Repartiment de mocadors
per decorar els balcons

