DIA

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de L’Hospitalet
S’aproxima el Dia de la Dona. Una data que enguany hem
de reivindicar amb més força si cal, donada la difícil situació
de pandèmia que estem vivint. La lluita pels drets de les
dones és plena de raó i de compromís. I a L’Hospitalet ho
fem amb una programació d’activitats que podran seguirse majoritàriament online i seguint totes les mesures de
seguretat.
L’Hospitalet ha estat una ciutat pionera en molts aspectes,
com va ser l’obertura del CAID l’any 1986. Des de llavors
treballem per atendre les consultes de milers de dones
que pateixen i, en els darrers anys, per impulsar la mirada
feminista en totes les accions municipals.
Un exemple d’això és el calendari d’activitats d’aquest
programa del Dia de la Dona, en el qual conflueixen actes
programats per diferents àrees municipals, més enllà dels
que organitza la Regidoria d’Igualtat. També hi col·laboren
Esports, Cultura, Espai Urbà... I a aquestes activitats hem
d’afegir les programades per la desena d’entitats de dones
que han col·laborat amb gran esforç i dedicació.
Reitero el meu compromís perquè la sortida d’aquesta crisi
i el camí de la recuperació social i econòmica contribueixin
també a eliminar les desigualtats de gènere. A L’Hospitalet
ho farem de la mà del Pacte de ciutat i de les polítiques
feministes.

DIA
Del 8 al 26 de març
Auditori Barradas

exposició "ART EN FEMENÍ" 21a edició
Exposició col·lectiva amb perspectiva de gènere

Ho organitzen: Regidoria de Joventut amb el comissariat de
l’Associació Feminista Les Bruixes i l’artista Aitana Giráldez

De l’1 al 23 de març

Centre Cultural la Bòbila

exposició "BLUE SCOTLAND"
De Thais Bufon i Galan

Ho organitzen: Centre Cultural la Bòbila, Regidoria de Cultura i
Regidoria d’Igualtat i LGTBI

Dilluns, 8 de març, a les 17.30 h
Plaça de l’Ajuntament

LECTURA DEL MANIFEST
Ho organitzen:
Xarxa Grups i Associacions
de Dones de L’Hospitalet amb
la Regidoria d’Igualtat i LGTBI

DIA
Del 8 al 31 de març
espaijovelh.cat

REVELANT L'ART
Escape room virtual en format virtual. Ajuda’ns a trobar les
dones artistes que el patriarcat ha invisibilitat al llarg de
la història i donem-los el lloc que mereixen en la història
de l’art!
Ho organitzen: Regidoria de Joventut, Associació d’Estudiants de
L’Hospitalet i Associació Feminista Les Bruixes

Del 8 al 26 de març
12 punts de la ciutat

"DONES, LLUM I CIUTAT L'H"
Intervenció artística a l’espai urbà #LHFEMINISME

Ho organitzen: Regidoria d’Igualtat i LGTBI, Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat

Dimarts, 9 de març, a les 20 h
Instagram: @JoventutLH

FEM DIRECTES AMB... POETRY SLAM
Recital poètic amb Isa García, Olza Olzeta, Margalida
Followthelida, Claudia Gutiérrez i Maria Solà
Ho organitza: Regidoria de Joventut

DIA
Divendres, 12 de març, a les 20 h
Museu-bar l’Oncle Jack

Concert. CARLA COLLADO
Concert gratuït amb aforament limitat.
Reserva prèvia d’entrades a onclejack@onclejack.com
Ho organitzen: Regidoria de Joventut i Museu-bar l’Oncle Jack

Divendres, 12 de març

Centre Cultural Collblanc-la Torrassa

Concert. JUEGO DE DAMAS
Concert gratuït de versions de rock amb aforament limitat.
Reserva prèvia d’entrades al WhatsApp 629 971 892
Ho organitza: Regidoria Districte III

Dissabte, 13 de març, a les 20 h
Espai Zowie

Concert. CARLA
Concert gratuït amb aforament limitat.
Reserva prèvia d’entrades
a www.joventutlh.cat

DIA
Dilluns, 15 de març, a les 18 h

"Construir l'autoestima i la confiança
de les noies esportistes"
Xerrada via Zoom

Ho organitza: Regidoria d’Esports

Dimarts, 16 de març

Instagram: @JoventutLH

FeM directes amb... RAQUEL RIBA ROSSY,
"LOLA VENDETTA"
Parlarem amb la cantautora i il·lustradora
@raquel.riba.rossy @lola.vendetta
Ho organitza: Regidoria de Joventut

Dimecres, 17 de març, a les 19 h
Facebook: /LHAjuntament

Xerrada. "ECONOMIA DE LES CURES"
A càrrec d’Astrid Agenjo Calderón,
doctora en Economia,
Universidad de León
Ho organitzen: Centre d’Atenció
i Informació a la Dona (CAID)
i Regidoria d’Igualtat i LGTBI

DIA
Dijous, 18 de març, a les 18 h
Teatre Joventut

POR SER MUJER, de Mercedes Resino
Estrena del documental Por ser mujer. En acabar la
projecció, hi haurà un col·loqui amb Julia León i Luisa
Postigo, protagonistes del documental.
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Reserva prèvia d’entrades a www.codetickets.com

Ho organitzen: Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID) i
Regidoria d’Igualtat i LGTBI

Dijous, 18 de març, a les 19.30 h
Sala Salamandra i streaming a www.casadelamusica.cat

Concert. LA OTRA
Concert gratuït amb aforament limitat.
Reserva prèvia d’entrades a www.salamandra.cat

Ho organitzen: Regidoria de Joventut i Casa de la Música de
L’Hospitalet

Divendres, 19 de març, a les 19 h
Espai Jove Ca n’Arús

Monòleg. BELUNI
Activitat gratuïta amb aforament limitat.
Reserva prèvia d’entrades a www.joventutlh.cat
Ho organitzen: Regidoria de Joventut i La Produ

DIA
Dissabte, 20 de març, a les 19 h
Espai Jove Ca n’Arús

monòleg. EVA CABEZAS
Activitat gratuïta amb aforament limitat.
Reserva prèvia d’entrades a www.joventutlh.cat
Ho organitzen: Regidoria de Joventut i La Produ

Dissabte, 20 de març, a les 20 h
Instagram: @JoventutLH

Fem directes amb... SÒNIA ESTRADÉ
Parlarem amb Sònia Estradé #NoMoreMatildas,
presidenta de l'Associació de Dones Investigadores i
Tecnòlogues de Catalunya (AMIT-Cat) i professora de la
facultat de Física de la Universitat de Barcelona
Ho organitza: Regidoria de Joventut

Dimarts, 30 de març, a les 20 h
Instagram: @JoventutLH

Fem directes amb... ROBERTA VASSALLO
Parlarem amb Roberta Vassallo,
coordinadora d’Intervenció Comunitària
i Relacions amb la Comunitat de
l’Associació Educativa Itaca
Ho organitzen: Regidoria d’Esports,
Regidoria de Joventut i Servei
de Benestar Social

Activitats de les entitats
de l Hospitalet
Dilluns, 8 de març

Instagram / Youtube / Twitter: @AssociacioJIS

Campanya ADONA'T. "Desmuntant
stereotips a les xarxes"
Ho organitza: Joves per la Igualtat i la Solidaritat

"DESCRIVINT-NOS EN POSITIU"
Veïns i veïnes de L’Hospitalet parlen d’algunes dones de la
ciutat que han estat importants.

Ho organitzen: Joves per la Igualtat i la Solidaritat i Associació de
Serveis i Formació Socioeducativa

Diumenge, 7 de març, d’11 a 13 hores
Carrer Orient, 27

Masterclass gratuïta de defensa
personal femenina
Reserva de places a warriorscollblanc@gmail.com

Activitats de les entitats
de l Hospitalet
Del 8 al 30 de març

Campanya "Diposita aquí
el teu masclisme"
Ho organitzen: grups i associacions de dones de la ciutat, entitats de
l’Espai Ciutadania, i entitats de Lleure.
Hi col·labora: Generalitat de Catalunya

Dilluns, 8 de març

Il.luminació del Centre Comercial
la Farga en color lila
Il·luminació de la façana del centre comercial La Farga de
l’avinguda d’Isabel la Catòlica dia 8 de març.
Hi col·labora: Centre Comercial La Farga

DIARI DE REFERENTS FEMENINS
Impressió d’un diari gratuït que es
repartirà al centre comercial La Farga
amb una recopilació de testimonis
de persones de la ciutat parlant
dels seus referents femenins.

Dipòsit legal: B.25372-2019

@LHfeminisme
#LHfeminisme
#8M2021

