Dones compromeses, lluitadores i solidàries.
Dones acostumades a treballar molt —a
casa i fora de casa—, a ser un puntal
bàsic de la família i a lluitar per allò que
consideren just. La ciutat de L’Hospitalet
està plena d’esposes, mares, filles,
amigues, companyes... amb aquestes
característiques.
I vull felicitar-vos a totes, molt especialment
en aquestes dates en què commemorem
el Dia de la Dona, enguany amb l’eslògan
“Seguim lluitant, seguim avançant”.
Des de l’Ajuntament, amb la col·laboració
de diverses entitats ciutadanes i dels
grups de dones de la ciutat, hem preparat un ampli programa
d’actes més transversal que mai, que inclou àmbits tan diversos com
joventut, salut, educació, esport, cultura o innovació. Em fa molta
il·lusió convidar-vos a totes aquestes activitats, i molt especialment
vull invitar els més joves a la primera edició de La Gènia Fest:
no us la perdeu!
Cal continuar avançant per donar-nos visibilitat i conscienciar sobre
les situacions de discriminació. I en aquesta línia s’emmarquen les
iniciatives del Pla director d’igualtat de gènere o el Distintiu per la
Igualtat de Gènere SG CITY 50-50 que ens serviran de guia per als
propers anys.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de L’Hospitalet

S’apropa una data important, el Dia
Internacional de la Dona, i com cada 8 de
març a L’Hospitalet commemorem els drets
de les dones, la igualtat real entre dones i
homes, la seva la participació plena i el seu
empoderament en tots els àmbits de la
societat. Aquest és un dia de reivindicació,
visibilització i conscienciació. També de
reconeixement a totes les dones de la nostra
societat, totes les que han estat invisibilitzades
al llarg de la història, que ens han obert camí i també, totes les dones
presents que continuen la lluita feminista.
Els nostres drets no es poden reivindicar només un dia, avancem gràcies
a la convicció diària i a les aliances entre administracions, entitats i
veïnes. Ens queda molt camí per recórrer i des de l’Ajuntament tenim el
compromís ferm de desenvolupar des de totes les àrees amb accions amb
la perspectiva de gènere aplicada de forma transversal, per aconseguir una
societat igualitària.
Us presentem un programa d’activitats ple de pedagogia, amb una mirada
holística i també amb tocs d’humor. A més, aquest any ens emociona
presentar la primera edició del “Festival La Genia”, un festival multiartístic de
dones per visibilitzar el talent femení i per gaudir plegades de la reivindicació
dels nostres drets. Esperem que amb aquest programa gaudiu del 8M i ens
ajudi a encoratjar-nos encara més per avançar.
Si ho fem plegades, arribarem.

Laura Garcia Manota
Regidora de Govern d’Igualtat i LGTBI

DIA
agenda d'ACTIVITATS
Dilluns, 7 de març, a les 17 h

Teatre Joventut. C. de la Joventut, 4

Degenérate mucho
Companyia Las XL
Ho organitza: CAID

Dimarts, 15 de març, a les 18 h

Centre Cultural Bellvitge-Gornal. Pl. de la Cultura, 1

Xerrada: "MIL QUILÒMETRES DE VIDA: HISTÒRIA
D'UNA JOVE SORDA."
Igualtat d'oportunitats per a Dones amb diversitat funcional
A càrrec de Hala Triki
Ho organitza: CAID
Hi col·labora: FESOCA

Dimecres, 16 de març, a les 18 h
CEMFO. Ctra. del Mig, 85-87

XERRADA: "DONES, TREBALL I DESIGUALTAT"
A càrrec de Liliana Reyes (CCOO) i María Cortés (UGT)

Dimarts, 8 de març, a les 17 h

Ho organitza: CAID
Hi col·laboren: CCOO-UGT

Lectura del Manifest

Del 10 al 13 de març

Plaça de l’Ajuntament

Ho organitza: CAID.
Hi col·laboren: Associacions de Dones de L’Hospitalet.

Dimecres, 9 de març, a les 18 h

Auditori Barradas. Rambla de Just Oliveras, 56

Cinefòrum
La mami, de Laura Herrero
Ho organitza: CAID
Hi col·labora: Drac Màgic

Dijous, 10 de març, a les 18 h
CAID. Plaça de Can Colom, 1

Conferència: "Dret de les dones a
L'Afganistan. Una lluita global"
A càrrec de Nadia Ghulam i la periodista Montse Santolino
Ho organitzen: CAID i L’H Espai de Debat

Festival La Gènia

Primer Festival artístic de dones a L’Hospitalet

ALTRES ACTIVITATS
Dimarts, 1 de març, a les 19 h

Biblioteca Can Sumarro. C. de la Riera de l’Escorxador, 2

Presentació del llibre Dones valentes

Dimarts, 8 de març

Associació JIS. Ronda de la Torrassa, 105, 3r

Visualització Amb veu i nom de dona i roda
de dones sàvies del barri
Ho organitzen: JIS i ARA

De Txell Feixas Torras

Dimecres, 9 de març, a les 18 h

Ho organitza: Servei de Cultura

Espai Jove Ca n’Arús. Av. del Carrilet, 312, -1

Dissabte, 5 de març, de 9 a 14 h

"Parlem de la sexualitat en femení.
Coneixement i prevenció"

Parc de l’Alhambra

Petanca. 2n Torneig de la dona.
Torneig femení per dupletes

Ho organitzen: Punt de Salut Jove i Associació d’Estudiants de L’H

Dimecres, 9 de març, de 12 a 14 h i de 17 a 19 h

8 €/jugadora. Inscripcions: 659 492 336 / 610 228 165

Torre Barrina. Ctra. de Collblanc, 67

Ho organitza: Grup de petanca Granvia

Viquimarató Dones L'H 2022

Dilluns, 7 de març

Escola Bressol La Casa dels Arbres. Av. del Carrilet, 133

Cal inscripció prèvia a través del correu torrebarrina@l-h.cat.
L’aforament en cada franja és de 15 persones.

Lectura de manifest i acte de reivindicació
contra la violència de gènere

Ho organitza: Torre Barrina. Unitat de Projectes d’Innovació Social

Dijous, 10 de març, a les 18 h

Ho organitza: Servei d’Educació

Biblioteca Central Tecla Sala. Av. de Josep Tarradellas, 44

Dimarts, 8 de març

Toca conte

Escola Bressol La Casa de les Flors. C. de l’Alegria, 58

A càrrec de Patricia McGill

Ambientació al vestíbul de l'escola amb
imatges d'igualtat de gènere i violència zero

Dijous, 10 de març, a les 20 h

Ho organitza: Servei d’Educació

Ho organitza: Servei de Cultura

Centre Catòlic de L’Hospitalet. Rambla de Just Oliveras, 34

Tetris. Lectures dramatitzades
en clau de dona
Al racó cultural de la cafeteria de l'entitat.
Ho organitza: Centre Catòlic de L’Hospitalet

Divendres, 11 de març, a les 20.30 h
i dissabte, 12 de març, a les 20 h

Dilluns, 14 de març, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove. C. del Llobregat, 127

Teatre del Centre Catòlic de L’Hospitalet. Rambla de Just Oliveras, 34

Taller: Fem la tote!

Som dones

Amb inscripció prèvia: www.joventutlh.cat

Quadre escènic del Teatre Centre Catòlic

Ho organitza: Oficina Jove

Entrades per al divendres:
https://www.entrapolis.com/entradas/som-dones

Els dimecres 16 i 23 de març, de 18 a 19.30 h

Entrades per al dissabte: http://entrapol.is/28HBF

Taller: Autoestima corporal i foto

Ho organitza: Centre Catòlic

Dissabte, 12 de març, a les 11 h
Plaça de l’Ajuntament

Masterclass de Zumba

CC Collblanc-Torrassa. C. de la Mare de Déu dels Desemparats, 87

Amb inscripció prèvia: www.joventutlh.cat
Ho organitza: Oficina Jove

Dijous, 17 de març, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove. C. Llobregat, 127

Ho organitza: Servei d’Esports i Joventut

Herstory

Diumenge, 13 de març, a les 17.30 h

Amb inscripció prèvia: www.joventutlh.cat

Teatre Joventut. Sala B. C. de la Joventut, 4

Ho organitza: Oficina Jove

YO VENGO DE. ECOFEMINISME: CAMÍ DE PAU

Del 9 al 24 de març 2022

Entrades gratuïtes prèvia reserva al següent enllaç:
https://www.eventbrite.es/e/entradas-yo-vengo-de-ecofeminismo-camino-de-paz-264169988547
Ho organitza: Plàudite Teatre

Diumenge, 13 de març, a les 19 h

Teatre del Centre Catòlic. Rambla de Just Oliveras, 34

Concert del grup O Val Das Mouras,
Bruixes i poetes
Temes basats en poemes de Rosalía de Castro,
Joana Raspall i M. Mercè Marçal.
Entrades: http://entrapol.is/PqFaP
Ho organitza: Centre Catòlic

Auditori Barradas. Rambla de Just Oliveras, 56

22a EXPOSICIÓ "ART EN FEMENÍ"
Exposició col·lectiva amb perspectiva de gènere.
Ho organitza: Regidoria de Joventut.

Del 9 al 23 de març

Centre Cultural la Bòbila. Pl. de la Bòbila, 1

"Hijas de ningún Dios"
Exposició fotogràfica a càrrec de Núria López Torres.
Ho organitzen: Cooperació i Servei de Cultura

CAMPANYES
EN XARXES SOCIALS

Dimarts, 8 de març

Del 7 a l’11 de març

Ho organitza: Grup de dones de Can Serra

Promovent el bon tracte en les relacions de parella.
Twitter i Facebook: @lhsalut
Ho organitza: Servei de Salut

Accions de sensibilització a través de les xarxes socials
per tal de retre homenatge, visibilitzar i reivindicar els
drets de les dones.
@associaciojis
Ho organitza: JIS i ARA

ACTIVITATS
GRUPS DE DONES
Dijous, 3 de març, a les 17 h
Espai Jove Ca n’Arús. Av. del Carrilet, 312, 1

Taller d'estampació de samarretES
Ho organitza: Associació Feminista Bruixes

Dimarts, 8 de març

Convocatòria per xarxes socials
per anar a la manifestació
@bruixes_cat i @estudiantslh

Ho organitza: Associació Feminista Bruixes

Av. de Can Serra, 82 (darrere la parròquia)

Acte d'homenatge davant del monument
dedicat a les dones al barri de Can Serra
Dimarts, 15 de març, a les 18 h

Centre Cultural Sanfeliu. C. de l’Emigrant, 27

Exposició de quadres pintura a l'oli
Mostra realitzada per les alumnes del taller de
l'Associació de Dones
Ho organitza: Associació Eurodona

Dimarts, 15 de març, a les 18 h

Centre Cultural Sanfeliu. C. de l’Emigrant, 27

Xerrada: Com ha afectat la pandèmia
a les dones?
A càrrec de la psicòloga Sílvia Gómez Salamanca
Ho organitza: Associació Eurodona

AVANÇANT

@LHfeminisme
#LHfeminisme
#8M2022

Dipòsit legal: B 5616-2022

Dipòsit legal: B.25372-2019
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