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DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Sant Andreu som igualtat

DIM. 08 M
17.00 h
ENTITATS I 
FEMINISME
Celebració del Dia 
de les Dones amb 
la participació 
d’entitats i col·lectius 
on ens mostraran la 
seva activitat amb 
un clar referent 
entorn a la igualtat.
Entitats participants: 
Associació de Dones del 
Palau, Associació Espai 
de Dones Creatives, 
Plataforma per la Igualtat 
SAB, Agrupació Cultural 
Aigüestoses, Agrupació de 
Joves, Creu Roja, el Taller 
de Ana, Entre BAMBOlines 
escola de dansa, Castellers 
de l’Adroc, Club Hoquei 
Sant Andreu, Club de 
Fútbol Sant Andreu de la 
Barca

ACTIVITATS 
Joc de l’oca: el 
clàssic joc de taula 
en format gegant, 

amb preguntes 
on coneixerem 
conceptes clau per la 
igualtat.
Joc Memory de 
personatges 
femenins: descobrim 
dones que han tingut 
un paper rellevant a 
la història, així com les 
seves fites.
Crea el teu pòster 
del 8M: pinta, utilitza 
imatges i afegeix el 
teu lema a un pòster 
que et podràs endur-
te a casa.

ACTUACIONS
Actuacions de 
l’Escola de Dansa 
Sonia Navarro, de 
l’Escola de Dansa 
Entrebambolines, 
del Centro Cultural 
Andaluz, dels 
Castellers de l’Adroc i 
de Sabarca Gimnastic 
Club.

Xocolatada per a 
tothom.
Lloc: pl. de Federico 
García Lorca

20.00 h
Lectura del 
manifest unitari de 
reafirmació de les 
polítiques feministes 
a la ciutat.
Acte de signatura 
del manifest on les 
entitats de la ciutat 
firmaran el document 
d’adhesió a les 
polítiques d’igualtat a 
les seves respectives 
organitzacions. 
L’acte comptarà, 
a més, amb la 
participació artística 
de l’Escola Municipal 
de Música i Dansa 
de Sant Andreu de la 
Barca i d’artistes del 
territori.
Lloc: Teatre Núria 
Espert

Accions amb el finançament amb càrrec al fons del Pacte d’Estat contra la Violència de 
Gènere del Ministerio de Igualdad



DIV. 04 M
20.30 h  
TEATRE

Puños de harina 
Cia. El Aedo Teatro
És una obra 
que reflexiona 
sobre el racisme, 
la homofòbia, 
la violència i la 
masculinitat.
Lloc: Teatre Núria 
Espert
Informació i venda 
d’entrades: www.
teatrenuriaespert.cat

DIS. 05 M
De 10.00 a 13.30 h
ACTIVITATS 
FAMILIARS A LA 
FIRA AL CARRER
Taller de xapes: taller 
per crear la teva xapa 
reivindicativa per la 
igualtat.
Joc de l’oca:  
joc de taula en 
format gegant, 
amb preguntes 
on coneixerem 
conceptes clau per la 
igualtat.
Aquestes iniciatives estaran 
instal·lades en el marc de la 
Fira al Carrer que organitza 
l’ajuntament i l’ACCSAB. De 
manera divertida aquesta 
proposta pretén parlar de 
temàtiques que visibilitzen 
la realitat de les dones. 

Lloc: Fira al Carrer. 
Av. de la Constitució.

18.00 h 
TEATRE INTERACTIU

Container  
Cia. Emilia Gargot
Container parla 
de l’odi a l’espai 
digital i de les seves 
conseqüències.
Espectacle interactiu  
que simula un 
videojoc, conduït 
per un personatge 
provocatiu i 
carismàtic.
Heu de portar els 
vostres mòbils el dia 
de l’espectacle.
Lloc: Parc Central
Informació i venda 
d’entrades: www.
teatrenuriaespert.cat

20.00 h
DANSA

Cossoc  
Anamaria Klajnšček 
i Magí Serra
Cossoc és un duet de 
dansa per a un parc. 
Una coreografia 
hipnòtica plena 
d’imatges suggerents 
del que poden fer dos 
cossos en constant 
equilibri. 
Lloc: Parc Central
Informació i venda 
d’entrades: www.
teatrenuriaesper.cat

DIU. 06 M
11.30 h
CULTURA 
TRADCIONAL 
Sardanes   
Ballada de sardanes 
amb la Cobla Ciutat 
de Terrassa.
Totes les sardanes 
que s’interpretaran 
han estat composades 
per dones. 
Lloc: pl. de Federico 
García Lorca
Organitza: Societat Casino

11.30 h
MÚSICA
Acte festiu de 
celebració del 
primer aniversari 
de la Plataforma 
per la Igualtat de 
Sant Andreu de la 
Barca, amb diferents 
actuacions de 
formacions musicals 
del territori que 
volen sumar-se 
al reconeixement 
d’aquesta nova 
entitat de la ciutat.
Lloc: Pl. de Clara 
Campoamor
Organitza: Plataforma per 
la Igualtat de Sant Andreu 
de la Barca

13.00 h 
NOU MOBILIARI 
URBÀ 
Respecta els senyals
Cercavila que ens 
acompanyarà a 
donar visibilitat de 
les noves senyals 
col·locades a diferents 
punts de la ciutat 
que informen de 
que som una ciutat 
compromesa contra 
la violència masclista 
i mostren els recursos 
disponibles.
Lloc de 
començament del 
cercavila: pl. de 
Clara Campoamor

20.00 h
LLUM VIOLETA  
A LA CIUTAT 
El color violeta 
serà protagonista 
a diferents espais 
públics i equipaments 
municipals de la 
ciutat amb motiu del 
8M.

Llocs: Ajuntament, 
Teatre Núria Espert, 
Font de la carretera, 
Pl. de la Font de la 
Roda 

#homofòbia #racisme #violència #masculinitat #educació #tallers #visibilització #jocs #odialesxarxes #provocació #interacció 
#sensualitat  #expressió  #calma  #equilibri#reconeixement  #tradició  #cultura #reivindicar  #drets   #esport  #música #sensibililització  
#comunitat  #respecte #reconeixement  #drets  #violeta #associacionisme #dansa#igualtat


