
a Sant Joan Despí



 

 

DILLUNS 1 DE MARÇ

 Cinc minuts de silenci contra
la violència masclista

Plaça de l’Ermita
Hora: 19 h
Organitza: Associació Violeta



 

 

DISSABTE 6 DE MARÇ

 

Plaça del 8 de març Hora: de 10 a 14 h
Organitza: Associació Montserrat Roig 

Acte simbòlic
Les dones teixim complicitats
Elaboració de peces teixides amb llanes
de color lila fent un tapís per folrar
els arbres de la plaça.

  

Teatre Mercè Rodoreda      
Preu: 6€
Entrades: entrades.teatresdespi.cat

Hora: 20 h

Teatre 
Calladitas estáis más guapas!



 

 

DIUMENGE 7 DE MARÇ

Exposició col•lectiva: 
En primera persona

Plaça de l’Ermita
Hora: 12 h
Organitza: Grup feminista jove Aquelarre 



 

 
 

 

 

 

 

 

DILLUNS 8 DE MARÇ

Lectura del manifest del 8 de març
A càrrec del Consell d’Adolescents
de Sant Joan Despí

Plaça del 8 de març (davant L’Àrea)
Hora: 18.30 h



 

 

DIMARTS 9 DE MARÇ

Xerrada amb Conxa Solans:
Són perilloses les dones que escriuen?
Guanyadora 10a edició del Premi Delta
amb l’obra Res no es pot amagar 

Live @DonesDespí
Hora: 18 h



 

 

DIMECRES 10 DE MARÇ

Col·loqui 
Dona, motor de transformació
a la Mediterrània
A càrrec de Mis Raisa (rapera),
Zakia Mrini (diputada del Marroc),
Miriam Hatibi (feminista musulmana) i
Oumaima Mhijir (emprenedora social)

Hora: 18 h
Participació a: https://cutt.ly/Ak5x9Gz
Organitza: Departament de Cooperació
i Nova ciutadania

https://cutt.ly/Ak5x9Gz


 

 

DIJOUS 11 DE MARÇ

Xerrada. IV Conferència Mundial de
les Dones. 25 Anys de Beijing

Hora: 18.30 h
Participació a: https://meet.jit.si/Forum
FeminismesenComuSantJoanDespi
Organitza: Feminismes En Comú

https://meet.jit.si/Forum


 

 

DIVENDRES 12 DE MARÇ

Biblioteca Mercè Rodoreda
Live @erc_sjdespi
Hora: 19 h
Organitza: ERC i Jovent Republicà 

Taula rodona
Dones que s'obren pas en
professions masculinitzades



DILLUNS 15 DE MARÇ

Xerrada en línia
Professions lliures d’estereotips de gènere.
Com abordar la igualtat al mercat laboral

Inscripció prèvia al whastapp 672 16 29 14
Hora: 18.30 h
Organitza: PSC



 

 
 

 

 

 

 DIMARTS 16 DE MARÇ
 Xerrada

Ciberfeminisme, un espai a conquerir
Live @DonesDespí
Hora: 18.30 h
A càrrec de: DonesTech 



 

 
 

 

 

 

DIMECRES 17 DE MARÇ

Presentació del llibre 
‘Imbatibles. La edad de las mujeres’
Sara Berbel, María Rosa Benedicto, Maribel Cárdenas, 
Estrella Montolio i Ester Pujol, es proposen enderrocar 
el mur de silenci, anonimat i invisibilitat que imposa 
l’edat, fan una crida a trencar amb les imposicions 
patriarcals i estereotips tradicionals de gènere que 
limiten el ple desenvolupament de les dones a l’espai 
públic, la ciència, l’art, la tecnologia, la cultura, la 
política, l’economia...

Teatre Mercè Rodoreda
Hora: 18.30 h



 

 

DIES 16, 18 i 19 DE MARÇ

Inscripció a https://forms.gle/fAjLMwcmSZtPKbEV6
Promoció Econòmica
Hora: 9.30 a 13.30 h
Organitza: Promoció Econòmica 

Taller
Dones que ho podem tot:
canvis i recerca de feina després dels 45

https://forms.gle/fAjLMwcmSZtPKbEV6


Esplai El Nus

SETMANA DE L’01 AL 08 DE MARÇ

Tallers per la igualtat i contes
de La Fada Menta
Com cada any la Fada Menta visita l'Esplai el 
Nus per apropar l'esperit del 8 de Març a 
infants, joves i famílies. Durant la setmana es 
faran tallers que promoguin la igualtat, la 
solidaritat, l'empatia... i la Fada Menta també 
explicarà les seves aventures a infants i joves, 
amb xocolatada final i convidades especials. 

UNA CIUTAT PER LA IGUALTAT



Biblioteca Mercè Rodoreda

SETMANA DEL 08 AL 14 DE MARÇ

Exposició de novetats i lectures 
recomanades sobre drets de les dones
Des del seu centre d’interès Gènere i 
Feminismes es promou i fomenta la consciència 
feminista amb l’objectiu d’oferir un espai 
transformador de coneixement amb perspectiva 
de gènere. També s’explicaran contes i 
s’entrevistarà a una autora local a través de les 
seves xarxes socials.

LECTURES PER LA IGUALTAT



Centre Mercè Rodoreda

Exposició R)evoluciona
Exposició centrada en la commemoració del 8M 
per tal d’entendre els orígens d’aquesta diada i 
conèixer el significat d’algunes de les 
reivindicacions i demandes feministes vinculades, 
sobretot, a l’àmbit laboral i a la participació social, 
entenent que és un espai essencial per 
l’assoliment de drets bàsics que promocionen 
l’autonomia i la llibertat de les dones.

LA HISTÒRIA DEL 8 DE MARÇ

 

DE L'1 A 8 DE MARÇ



Projecte Young it Girls
Apropem la tecnologia a estudiants de 
primària, secundària i batxillerat mostrant el 
costat divertit de l’enginyeria a partir de jocs, 
xerrades i dinàmiques en grup interactives. Els 
objectius són compartir els seus coneixements i 
mostrar a les noies les oportunitats que tenen 
en el sector TIC, per tal d’enfortir la seva 
confiança i animar-les a emprendre camins 
tecnològics.

OPORTUNITATS PER A TOTHOM



El casal de joves El Bulevard organitza un 
concurs de vídeos fets amb Tik Tok.

JOVES PER LA IGUALTAT

L’esport (R)evoluciona
Actes simbòlics a l’inici dels partits i 
entrenaments i lectura del manifest per part 
dels centres esportius del municipi en 
recolzament i lluita per l’equitat de gènere.

 

ESPORT IGUALITARI

@elbulevardsjd



Organitza el Consell de Dones: 
El Consell de les Dones és un espai municipal de participació format per diverses entitats 
que treballen amb l’objectiu de millorar l’equitat de gènere. 

93 477 00 51

Servei d’informació i atenció a les dones 
(SIAD) Àrea de Serveis a la Persona 
Avinguda de Barcelona, 41

• Assessorament jurídic i psicològic a les dones

• Servei d’acompanyament a les dones víctimes  
de violències masclistes a dependències jurídiques, 
policials, sanitàries, etc

• Servei d’assistència psicològica especialitzada en 
víctimes de violències masclistes

• Servei d’acompanyament psicològic a infants  
i adolescents

Telèfon contra la  
violència masclista

900 900 120
Més informació a: 
donesdespi@sjdespi.net

COVID 19

Totes les activitats organitzades que no siguin ‘on 
line’ garantiran les mesures de seguretat sanitària

mailto:donesdespi@sjdespi.net

