
Dia Internacional
de la Dona 2023

8 de març “Elles”

Dones pioneres que van 
marcar i canviar la història 

Exposició d’obres de i sobre 
dones destacades que van 
generar un canvi social, 
tecnològic, científic i cultural, a 
favor del feminisme i la igualtat 
de gènere. 

Biblioteca Joan Margarit

 Il·luminació lila de 
Can Freixes,
del 6 al 19 de març

 Tallers de relacions 
igualitàries als centres 
educatius deprimària  durant el 
mes de març

Col·labora:



DIMARTS 7 DE MARÇ

11 h, Aula Polivalent de Les Escoles 

Dictat amb D de Dona 
Dictat obert a tothom per 
commemorar el Dia Internacional de 
la Dona Treballadora. 

Organitza: Servei Local de Català

DIMECRES 8 MARÇ 

17 h, Trobada: TRAM, parada Rambla 
de Sant Just 

Suma’t a la #vagadetotes 
#vagafeminista  
Anem totes juntes a la manifestació 
feminista de Barcelona 

19 h, Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Conferència de Nadia Ghulam 
“La llibertat i el dret de les 
dones a l’Afganistan”                                                                                 
Amb motiu del dia de la dona, El Grup 
Literari de l’Ateneu vol donar veu a les 
dones i nenes de l’Afganistan que amb 
l’arribada dels talibans estan privades del 
dret d’anar a l’escola o a un centre de salut, 
tenen limitat l’ accés a la feina i a la llibertat 
de moviments;  per això tenim el testimoni 
en primera persona de la Nadia Ghulam, 
activista afganesa que viu a Catalunya des 
de fa 15 anys. 

En tot aquest temps ha publicat diversos 
llibres, un d’ells “La història del meu 
turbant” basat en la seva pròpia vivència i ha 
creat la fundació “Ponts per la Pau”, dirigida 
a ajudar perquè dones i nenes afganeses 
puguin estudiar encara que sigui de forma 
clandestina. 

Organitza: Club Literari de l’Ateneu de 
Sant Just

DIVENDRES 10 MARÇ

17.45 h, Casal de Joves

Mostra de tallers
Exhibicions de cursos i tallers del Casal 
de Joves (els diferents grups d’aeris, 
Teatre Social i Dancehall) i aperitiu. 

Organitza: Casal de Joves i Ajuntament

19.45 h, Casal de Joves

Representació de l’obra 
“Suéltalo ya, coño” 
La Cia. Camats presenta una peça 
multidisciplinar que combina teatre i 
acrobàcies aèries per criticar els ideals 
que la societat espera que compleixin 
les persones.
*Aquesta obra forma part del circuit 
BaixAR-T. Fem circuit. Fem Cultura. 

Organitza: Casal de Joves i Ajuntament

21 h, La Vagoneta

Sopar-festa de les dones 
Sopar i karaoke per celebrar el Dia 
Internacional de les Dones

Preu: 20 euros 

Venda de tiquets: els dijous de 18 h a 
20 h a la seu de JustDona, al Centre 
Cívic Salvador Espriu, fins al 2 de març.

Organitza: Ajuntament i JustDona

DIUMENGE 12 MARÇ

9 h, plaça Camoapa

Classe de ioga amb Lesayoga
Organitza: Ajuntament

10 h, plaça Camoapa

Repintem el mur feminista de la 
plaça Camoapa
Organitza: Ajuntament i Dona  
i Empresa

10.30 h, plaça Camoapa

Xocolatada amb l’Associació del 
Barri Nord
Organitza: Ajuntament

11 h, plaça Camoapa

Foto conjunta per celebrar el 
Dia Internacional de les Dones

Organitza: Ajuntament i Dona  
i Empresa

12h, plaça Camoapa

Ballada de Sardanes a càrrec de 
la Cobla Jove de Reus
La proposta consta de dues parts. La primera 
ofereix una selecció de sardanes i música 
per a cobla amb nom de dona d’autors 
masculins, que són els que han dominat fins 
ara la composició. Són títols com Esperança, 
d’Eduard Toldrà; Laia, de Jordi Molina; Lluïsa, 
d’Agapit Torrent o Glòria, de Jordi Paulí. 
La segona part recopila sardanes de dones 
compositores. Així, s’hi pot escoltar Tarragona 
cara al mar, de Pepita Llunell; Comiat, 
d’Aurore Vizentini, Records d’infantesa, de 
Concepció Ramió o A temps!, d’Anna Abad.

Organitza: Ajuntament 

13 h, plaça Camoapa 

Defensa personal femenina 
amb el Club Taekwondo Sant 
Just
Taller d’iniciació de defensa personal 
que es complementa amb tres 
classes més: els divendres 17, 24 i 31 
de març, de 20.30 a 21.30 h, 
al Club Taekwondo Sant Just 
(c. Estalvi, 3). Gratuït. 
Límit de places: 25. 

Inscripcions obertes: 
taekwondosantjust@gmail.com                 
bustiaigualtat@santjust.cat

Organitza: Ajuntament i Club 
Taekwondo Sant Just
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