
Sant Jordi a la UAB 2015 
#SantJordi2015 #UAB 

 

20 d’abril 
12:30h Iran: procrearás "Acte de suport en defensa dels drets de les dones a l'Iran", organitzat 
per Amnistia Internacional UAB a la Plaça Cívica. 

 
19.00 h  Concert de Sant Jordi. Obres de Sibelius, Elgar i Grieg. Cor de la UAB, Cor de la 
Facultat de Farmàcia de la UB i de la Jove Orquestra de Cerdanyola,  organitza Cultura en Viu la 
a  Sala Teatre de la UAB. 
 

21 d’abril 
11h Demostració de Kenjutsu, l’art de l’espasa, organitzat pel col·lectiu d’estudiants 
OTAKUAB a la Plaça Cívica. 

 

22 d’abril 
13.00 h Conversa entre els autor Manuel Rivas i Bernando Atxaga, a la Sala Cinema de la UAB, 
organitza el Mínor d’Estudis Gallecs i Mínor d’Estudis Bascos de la UAB.  
 
13.00h Taller de cuina japonesa, organitzat pel col·lectiu d’estudiants OTAKUAB a la Plaça 
Cívica. 
 
13.30 h HARKET [PROTOCOLO], dins del cicle d’Artefacte,  organitza Cultura en Viu, a la Sala 
Teatre. 

 
16.00 h I Marató de poesia feminista, organitzat per l’Observatori per a la Igualtat.  
Participa escrivint un vers feminista en el Facebook de l’Observatori i entra en el sorteig d'un 
lot de poesia feminista. Fins 23 d’abril a les 16.00 h. 
 
16.00 h Sant Jordi Fantàstic. Lectura dels contes escrits pels participants en el Club de Lectura 
de Lofantastico.com, a la Sala Polivalent de l’Àgora (Edifici R). 

 

23 d’abril 
 
11.00 h Joc de Rol Infinnty, organitzat pel col·lectiu d’estudiants OTAKUAB  a la Sala d’Actes de 
l’Àgora (Edifici R). 
 
12.00 h – 16.00 h Fira de Sant Jordi, a la Plaça Cívica. 
 
12.00 h Inauguració de la Fira de Sant Jordi a la UAB.  Lectura del poema: Belles Guerreres, a 
càrrec de l’Observatori per a la Igualtat  
 
Jo participo! I tu?,  organitza Dinamització Comunitària. 
Vine a l’estand de Dinamització Comunitària i explica’ns on participes i aconseguiràs una 
samarreta “No em toquis la UAB” 
 



El “Xiringu”, el grup de Voluntariat de Salut us anima a reflexionar i us 
regala la mítica Rosa del Sexe Segur, feta amb preservatius! 

 

Participa en la I Marató de poesia feminista, organitzat per l’Observatori 
per a la Igualtat. Passa’t per la seva paradeta i fes-los arribar el teu vers. 
 
12.00 h Preestrena dels Verdi amb la película Girlhood de Céline Sciamma (2014), organitza 
Cultura en Viu i Cinemes Verdi, a la Sala Cinema de la UAB. 
 
12.30 h - 13.15 h Actuació del Combo de la UAB (fusió de jazz, funk i blues), organitza Cultura 
en Viu.  
 
12.30 h – 14.00 h Mites i prejudicis sobre el món de la presó: Biblioteca humana, a la Plaça 
Cívica, organitza la Fundació Autònoma Solidària.  Durant unes hores, els llibres es 
converteixen en persones a la Plaça Cívica. Per # SantJordi2015  la FAS t'acosta al món 
penitenciari amb testimonis en primera persona. Inscriu-t'hi!  

 
13.00 h – 15.00 h Dinar solidari contra el malbaratament alimentari, a la Plaça Cívica, 
organitza la Fundació Autònoma Solidària i Oficina de Medi Ambient de la UAB. 
Amb motiu del Dia de la Terra, 22 d'abril, i aprofitant que té com a objectiu sensibilitzar sobre 
el malbaratament alimentari, els paradistes de fruita i verdures de Mercavallès cedeixen els 
aliments que no estan en condicions suficients per a ser comercialitzats però que són 
plenament comestibles. Aquests aliments seran els que es cuinaran al Dinar Solidari. Inscriu-te!  
 
13.00h-15.00 h- I tu, com el parles?  
Passa't per l'estand de Dinamització Comunitària i participa en el vídeo demostrant que pots 
parlar català com un estudiant més de la UAB. Participa i emporta't un samarreta No ens toquis 

la UAB. 
 
13.15 h Proclamació de l’Hereu i la Pubilla de la UAB, organitza Dinamització Comunitària  
 
13.30 h Lectura col·lectiva i multilingüe de La Plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, a 
càrrec del Servei de Llengües.  
 
14.00 h Lliurament del VIII del Concurs de Relats i Fotografies d’Intercanvi, organitza 
Dinamització Comunitària   
 
14.15 h Presentació del II Concurs de Relats Eròtics, organitzat per la Fundació Autònoma 
Solidària  
 
14.30 h Lliurament de premis del Concurs literari de CRUAB, organitzat pel Club de Rol de la 
UAB. 
 
15.00 h Actuació The New Zombis (gospel), organitza Cultura en Viu   
 
16.00h El Rol es vesteix de Sant Jordi, organitzat per la CRUAB, a l’Hotel d’Entitats. 
 

24 d’abril 
 
16.00h – 20.00h Karaoke de temàtica oriental, organitzat pel col·lectiu d’estudiants  OTAKUAB, 
a la Sala d’Actes de l’Àgora (Edifici R). 



 
 

28 d’abril, 
14.00 h Cinefòrum Pagar per viure, organitzat pel Consell d’Estudiants de Medicina, a la 
Facultat de Medicina.  
 

 


