
AMB EL SUPORT:

TAMBÉ PODEU VISITAR-NOS A: 

www.igualtatsantboi.cat  |  @igualtatstboi

Durant els caps de setmana del 6 al 7 i del 13 al 14 de març els clubs esportius de la nostra  
ciutat faran la lectura del manifest del 8 de març abans d’efectuar les seves competicions. 

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Centre de Recursos i Documentació de les Dones (CRDD)
c. Ebre, 27. 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 635 12 00 ext. 156 / 436
crdones@santboi.cat 

HOR ARI

De dilluns a dijous de 10h a 13h  i de 17h a 20h
Divendres de 10h a 13h  

de s del 16 de gener  
fin s el 6 de marc
EXPOSICIÓ:  Poètiques de 
resistència/resiliència   
Una mostra que presenta diferents propostes 
artístiques d’alumnes i exalumnes de la Facultat 
de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. 
Els i les artistes novells que participen d’aquesta 
exposició fan les seves reflexions al voltant dels 
moments viscuts durant la pandèmia. Una de 
les peces és una cartografia, a patir de les fotos 
de les dones, que mapa quines són les zones 
més fosques i insegures de la ciutat des d’una 
perspectiva de gènere.
Organitza: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Lloc: Can Castellet - Centre d’Art   
(c. Lluís Castells, 16) 

Horari: de dilluns a dissabte de 16h a 20.30h 
               dijous i dissabte de 10h a 13h 
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TERTÚLIA VIRTUAL LITERÀRIA: 
Testament a Praga  
de Teresa Pàmies
Organitzen: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer  
Biblioteca Ma. Aurèlia Capmany 
Lloc: en línia
Hora: 19h
Inscripcions: Telefònicament

6
XERRADA: Mirando 
alrededor – Homenaje 
a las mujeres de 
nuestra agrupación,  
a càrrec de Lluïsa Moret Sabidó, 
Alcaldessa de Sant Boi de 
Llobregat
Organitza: PSC Sant Boi 
Lloc: en línia 
Hora: 18.30h

7
XERRADA/CONFERÈNCIA:  
La inexistent 
síndrome de 
l’alienació parental 
i les violències 
institucionals  
envers les dones,  
a càrrec de Noelia Bail  (Violència 
vicària, violència institucional), 
Jessica Fillol (Prejudicis 
misògins i maltractament 
institucional), Rosa Garcia 
(Supervivent d’abusos sexuals 
intrafamiliars), Isabel M. 
(La inexistent síndrome de 
l’alienació parental), Silvia A (Les 
Coordinadores Parentals)
Organitza: Podem Sant Boi 
Lloc: Amfiteatre de la Muntanyeta 
(davant la Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer) i retransmissió en directe 
a www.podemsantboi.info 
Hora: 11h

8
Lectura del manifest 
Dia Internacional  
de les Dones.
Organitza: Ajuntament  
 de Sant Boi de Llobregat  
Lloc: @igualtatstboi
Hora: 19h

10
XERRADA:  
Dones positives,  
la invisibilitat darrere 
el diagnòstic del VIH, 
a càrrec de Mar Linares del grup 
SuperVIHvents. 
Organiza: Sant Boi en Positiu i 
SuperVIHvents
Lloc: En directe des del perfil 
d’Instagram @sb_enpositiu
Hora: 18.40h

12
ENTREVISTA A Núria 
Salán, dona científica 
santboiana 
Organiza: DID Associació
Lloc: En directe a través de les 
xarxes
Horari:  De 17.30h a 18.30h
Per a més informació contactar  
amb info@didassociacio.com

CINEMA:
Mary Shelley
SINOPSI : Mary Shelley serà 
recordada per ser l’escriptora 
que va crear Frankenstein. Criada 
a Londres al s. XVIII i decidida 
a deixar emprempta. La seva 
relació amorosa amb Percy 
Shelley, marcada per la passió i la 
tragèdia, la impulsarà a escriure 
la seva obra mestra gòtica.
Organitza: Ajuntament  
 de Sant Boi de Llobregat 
Lloc: http://www.benece.es/online/es/
Hora: 22h

PEL·LÍCULA INFANTIL: 
Àgata, la meva  
veïna detectiva
SINOPSI : Agatha Christine, de 10 
anys, és una apassionada dels 
misteris, tant que ha creat una 
agència de detectius privats al 
soterrani de la casa on s’acaba 
de mudar amb la seva família. 
El seu primer trencaclosques la 
portarà a un assumpte molt més 
complicat del que s’esperava
Organiza: Ajuntament de Sant Boi 
Lloc: http://www.benece.es/online/es/
Hora: disponible des de les 16h  
del dia 12 fins a les 16h del dia 14

19
XERRADA:  
Científiques:  
una mirada des  
del món acadèmic  
i el còmic amb Núria Salán, 
presidenta de la Societat 
Catalana de Tecnologia (SCT)  
i Raquel Gu, il·lustradora
Organitza:  
Feminismes Sant Boi en Comú
Lloc: en línia
Hora: 18.30h 
Més informació a:  
www.santboiencomu.cat

23
Marianao  
feminista    
Organitza:  
DID Associació i Ajuntament  
de Sant Boi de Llobregat
Horari: de 17.30h a 20h
Més informació a:  
www.santboi.cat i  
https://culturasantboi.wordpress.com/

#LaMevaReferent
Campanya per visibilitzar les dones,  
anònimes o conegudes, que han estat  
referents a la nostra vida.
Per a tu, qui és la teva referent? Publica a les 
xarxes socials una foto, una cita, o una gesta, 
d’una dona que hagi estat referent per a tu  
amb el hashtag #LaMevaReferent
Participa-hi. Reconeix les dones de la teva vida.
Si vols una bossa de la campanya, vine a  
recollir-la a qualsevol parada dels mercats 
municipals
Més informació a www.igualtatsantboi.cat /  
@igualtatstboi

#VisibilitzemLaCura
Campanya per visibilitzar i reconèixer els 
treballs de cura, remunerats i no remunerats, 
que són imprescindibles per a la vida, 
però sovint invisibilitzats i menystinguts 
socialment i econòmicament. 
Qui dedica més hores a les tasques domèstiques? 
Qui té cura de les criatures i adolescents? Qui 
té cura de les persones grans i/o dependents? 
La gran majoria d’aquestes activitats i 
atencions són dutes a terme per dones. 
Podeu seguir la campanya a través  
de les xarxes socials @igualtatstboi 
 

#NoEtQuedisEnrere
Campanya per conscienciar sobre la 
bretxa digital de gènere i fomentar 
la igualtat d’oportunitats.
L’ús de les eines digitals augmenta la 
participació activa de les dones en el poder 
econòmic i social; facilita la millora de les 
competències a través de la formació en línia; 
millora l’ocupabilitat; permet socialitzar-nos i 
fer gestions quotidianes i encara més, durant 
la pandèmia; permet el gaudi personal i l’oci.
Podeu seguir la campanya a través  
de les xarxes socials @igualtatstboi 

ma
rc

http://www.podemsantboi.info
http://www.santboiencomu.cat

