
ACTES DEL 25
DE NOVEMBRE
DEL DISTRICTE
DE SANT ANDREU 





Rompe el silencio. 
Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres
o las niñas. No te quedes de brazos cruzados. Actúa!

Ban Ki-Moon
Secretario General Naciones Unidas

La violència contra les dones segueix sent una de les 
violacions dels drets humans més greus en tot el mon. 
Aquesta xacra és tant la causa com la conseqüència de 
la desigualtat i la discriminació de gènere.

Aquest proper Dia Internacional per la Eliminació de la 
Violència Contra les Dones, tornem a aixecar la veu per 
dir que aquest tipus de violència és inacceptable.

Creiem fermament que amb esforços concentrats de 
totes les part implicades, des dels governs fins totes les 
ciutadanes i ciutadans serem capaços i capaces 
d'eliminar les relacions i estructures de poder desiguals 
entre dones i homes així com posar de relleu els canvis 
necessaris en actituds, pràctiques i institucions.

Imaginem per un moment com seria de diferent per a les 
nenes d'avui si poguéssim evitar pràctiques com el 
matrimoni precoç, missatges de text abusius, mirades i 
tractes en sales de festa, etc.

Aquest any el Dia Internacional per la Eliminació de la 
Violència Contra les Dones girarà al voltant dels 
Estereotips Sexistes en els Mitjans de Comunicació i les 
Xarxes Socials.

No podem permetre que en ple segle XXI, continuem 
associant la imatge de mestressa de casa, cuidadora de 
fills i dona objecte al sexe femení, i aquest fet es 



continua donant en molts anuncis de televisió i en molts 
vídeos de diàriament comparteixen per les xarxes 
socials els i les nostres joves.

Per eliminar la violència de gènere, cal començar per la 
pedagogia des d'infants, i no podem permetre que certs 
vídeos es puguin compartir impunement.

Des del Districte de Sant Andreu començarem a fer 
petits canvis i intervencions per tal d'aconseguir unes 
Festes Majors lliures d'agressions sexistes. Una 
aportació més per eradicar aquesta xacra.

Només amb l'aportació de tots i totes ho podrem 
aconseguir!

Carmen Andrés
Regidora del Districte de Sant Andreu     



MANIFEST 
22 novembre 
Plaça Orfila

Sona el despertador, ens aixequem
I cada dia, cada tarda
Un dia, i un altre i un altre
La repetició, la gota malaia, 
que cala, que fa mal, que fa ferida
La dona mare, la dona cuidadora
L'anunci rentant roba
La frase maleïda, dona que és núvia, companya, 
però no és
Deshumanitzades, convertides en objecte
Penjades en tanques publicitàries
Dona trofeu, dona sexe, dona guapa, dona lletja
Que no és en si mateixa, que és en relació a l'altre
Que no pot fugir perquè l'anunci , el titular, la frase  li 
recorda quin és el seu lloc
li recorda cada dia, cada 20 segons, 
quina és la seva funció
Perquè la pel·lícula de diumenge a la tarda
Li exhorta a ser  dona passiva, dona que espera
Dona esportista que respon preguntes inversemblants 
sobre la conciliació
Un dia i un altre, i un altre
20 segons  que marquen, que guien, que limiten.
140 caràcters que  ens volen submises
Deshumanitzades en titulars
Abonant el terreny per iniciar la micro violència
Preparant la societat per a la violència explícita
Fins que al final l'estereotip, esdevé realitat
I tu repeteixes, hi tornes, t'atrapa
Avui som aquí per no deixar-nos atrapar
Per canviar els titulars



Per  què callin ells, no nosaltres
Per no deixar-nos enganyar
Per protegir-nos
I ho fem “En defensa pròpia”

LA FABRIC I UESA (equip femení)



ACTIVITATS

ACTE CENTRAL DEL DISTRICTE DE SANT 
ANDREU
22-11-2016   18.30 h
Plaça Orfila
Lectura del Manifest 
A càrrec La Fabric i UESA ( equip femení ).
Exposició en Defensa Pròpia té l’objectiu de reflexionar 
sobre l’acceptació social del micromasclisme tant per part 
d’homes com a dones i les seves conseqüències en la 
violència masclista .
A càrrec : La Fabric 
Encesa de les espelmes al voltant del símbol de la dona .
Organitza: Consell de les dones del districte de Sant Andreu

11-11-2016   22.30 h
Ateneu L'Harmonia
Sant Adrià, 20
Veus contra el Masclisme 
Recital poètica-musical que vol fer visible la problemàtica de 
la violència masclista. Hi actuaran Clara Peya i Sònia Moll, 
(poesia musicada) Maneles i Lluïses (grup coral femení) i 
Meritxell Gené (cantautora feminista). 
Organitza: Ateneu L’Harmonia

16-11-2016   19 h
Coroleu, 15
El grup de debat filosòfic “En què pensem: Ahir i avui” dedica 
la sessió a la reflexió entorn a la llibertat de manera àmplia, i 
en concret a la llibertat d'expressió en relació als límits que 
un cop traspassats, nodreixen els estereotips sexistes 
sobretot en les xarxes socials i altres sistemes de comu-
nicació. 
Organitza: Societat Cultural i Esportiva La Lira



21-11-2016   19 h
Centre Cultural Can Fabra , Auditori de Can Fabra 
Segre 24 
Taula rodona i debat posterior :
Prostitució. Esclavitud del segle XXI!
Ponents: Imma Moraleda, Matilde Argó i Maribel Cardenas.
Modera: Jordina Tarré
Organitza: Associació de dones Pal·las Atena
 
22-11-2016   18.30h
Casal de barri Congrés-Indians
Manigua, 25-35, 1r pis
Taller: “Imatges per pensar”
Taller on a través d'imatges, reflexionarem sobre el paper de 
les dones als mitjans de comunicació.
Gratuït.
Es recomana inscripció a: 
congresindians@bcn.cat    93 351 39 53
Organitza: Casal de barri Congrés-Indians i CIRD (Centre 
d'Informació i de Recursos per a les Dones)

21-11-2016   17h
Centre cívic La Sagrera “La Barraca”
Martí Molins, 29.
Lectura dramatitzada 
Organitza: Associació de Mirada de Dona, vinculada al Centre 
Cívic La Sagrera “La Barraca”

18-11-2016 i 25-11-2016   17.30 h
Biblioteca de Bon Pastor
Estadella, 62
Taller familiar
Divendres a la Biblio “Contra la violència de gènere“
Organitza: Biblioteca del Bon Pastor 

23-11-2016   11 h
Escola d’Adults Pegaso
Segadors, 2, 2n
Xerrada ( Gredidona )
Violències simbòliques diàries
Organitza: CFA Pegaso



24-11-2016   17 h
Casal de la gent gran de Baró de Viver
Quito, 8-10
Teatralització de Contes de la Rodoreda
Donem vida als contes de la Merce Rodoreda i fidels a les 
seves paraules presentem quatre personatges femenins 
Organitza: PIAD Casal de la gent gran de Baró de Viver 

24-11-2016
Envelat de Festa Major - Plaça Assemblea de Catalunya.
Matinal de música barroca i poesia en clau de dona. 
10.00 h: Esmorzar de carmanyola.
Porteu el vostre esmorzar i compartirem taula i vivències. 
Hi haurà aigua i sucs.
11.00 h: Concert amb Follia Project i poesies inèdites de 
Mirada de Dona.
Col·labora: Centre Cívic de la Sagrera “La Barraca”.
Organitza: l'Associació de Mirada de Dona

24-11-2016   18 h
Biblioteca de la Trinitat Vella –J Barbero
Galícia,16
IV Cicle de Cinema del CSMA
Pel·lícula : “ La camarera “
Posteriorment a la pel·lícula hi haurà una taula rodona 
Organitza: CSMA – Fundació Vidal i Barraquer
Co-organitzat per : 
Grup de dones Trinitat Vella
PIAD
Banc del temps de la Trinitat vella
Servei d’acompanyament i foment del voluntariat
Biblioteca de la Trinitat Vella
Circuit territorial contra la violència masclista 



24-11-2016   de 17 a 20 h
Plaça de la Trinitat Vella
Galícia, 16
ACTE CENTRAL XARXA JOVE I CINEFÒRUM
Nova presentació de la xarxa i de la campanya Més Que 
Iguals, després, una exhibició de “gigantogragia” pels 
alumnes de 3er ESO de l'INS Comas i Solà, on es tractarà el 
marc de les violències antimasclistes mitjançant cos i 
imatge. 
I per acabar gaudirem d'una peça de teatre realitzada per les 
components de Enrutat “Teatralitza l'amor romàntic”
Organitza: Xarxa Jove de la Trinitat Vella
 
24-11-2016   de 20 a 21 h
Centre Cívic de la Trinitat Vella (Espai Foradada)
Foradada ,36
AKELARRE EN CONCERT!
Músiques de cantautora. Les andreuenques “Akelarre”, ens 
presentaran els seus ritmes més reivindicatius i feministes. 
Vine al Cívic a escoltar les seves lletres.
Organitza: Centre Civic Trinitat Vella

25-11-2016   d’11 a 11.30 h
Plaça de Sant Jaume
Manifestació a favor d’una pensió digna
Organitza: Associació Ciutadana pel dret de les dones

25-11-2016   19.30 h
Centre Cívic Navas, sala actes 
Ptge. Dr. Torrent, 1 
MOVENT LES PARAULES
Lectura dramatitzada dels contes de la  Montserrat Roig; on la 
paraula i la dansa es donen la mà, i on la música esdevé punt 
d'enllaç. Els textos de la Montserrat Roig ens conviden a 
qüestionar-nos certs aspectes de la nostra vida. Les seves 
paraules ens donen una certa perspectiva i ens permeten ser 
una mica més crítics. La guerra, l'amor sense lligams, l'amor 
amb plenitud, la comprensió, el respecte, la maternitat,... són 
alguns dels temes sobre els que ens fa reflexionar 
l'escriptora.
Organitza: Centre Cívic Navas i Pla Comunitari de Navas



25-11-2016   de 18.30 a 21 h 
Plaça Jardins d’Elx
Batucada Sagresamba
Manifest 
Obra teatre social Tupides, de La Xixa
Actuacions de danses urbanes
Organitza: Espai Jove Garcilaso, La Xixa teatre i Sagresamba

25-11-2016   de 18.30 a 20.30 h
Espai 30
Hondures, 30
Projecció del documental "Papil·loma: les dones hem de 
decidir"i debat posterior (ponents a confirmar).
Espai de ludoteca simultani a l'activitat
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera

25-11-2016   17.30 h
Casal de Gent Gran Mossèn Clapés
Gran de Sant Andreu, 467
Esquetxos i tertúlia sobre la violència vers les dones
Organitza: CGG Palmera, CGG Navas i CGG Mossèn Clapés

25-11-2016   17.30 h
Centre Cívic de Sant Andreu
Gran de Sant Andreu, 111.
TEATRE INFANTIL: “El laboratori del professor Boris: el 
llibretori”
Edat: de 4 a 10 anys
Preu: gratuït
Inscripcions: taulell del centre / Tel. 93 311 99 53 / 
infoccsa@bcn.cat
 Companyia Comediarte
La Clareta, una nena una mica inquieta i divertida, visita 
l'excèntric doctor Boris al seu laboratori, ple d'experiments 
al·lucinants. 
L'obra és un apropament al món de la lectura alhora que 
potencia valors positius d'una manera lúdica i divertida.
Organitza: Centre Cívic de Sant Andreu



25-11-2016   19 h
Sala d'actes del Centre Cívic Bon Pastor
Plaça de Robert Gerhard, 3
Obra de teatre “Constança: una retrobada extraordinària” ; 
petit espectacle homenatge a dones valentes, artistes i 
creadores, les veus de les quals han estat silenciades pels 
temps. Un ventall de personatges femenins donaran la seva 
particular visió a partir de preguntes sobre l'amor, la vida, la 
creació o la maternitat.
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor

25-11-2016   19 h
Centre Cívic Baró de Viver
Quito, 8-10
Presentació de la campanya 25N a Baró de Viver
Inauguració exposició comunitària i acció poètica.
Organitza: Grup de dones Baró de Viver i Xarxa tècnica Baró de 
Viver

25-11-2016   19.30 h
Espai Via Barcino 
Via Barcino,75
Teatre : Relacions. Liposuccions i embolics
Cia Teatre Assumpta Mercader
Dues amigues es troben i decideixen explicar un seguit 
d'històries i aventures. Contes originals, entretinguts i 
divertits.  
Organitza: Espai Via Barcino

25-11-2016   de 19 a 19.30 h
Centre Cívic Espai Foradada  (Espai Foradada)
Foradada ,36
Concert de reagge/soul: THE CHOCHANAS
Gaudirem d'un dels primers concerts d'aquestes 4 guer-
reres.
Organitza: Centre Cívic de Trinitat Vella



25-11-2016   de 19.30 a 21 h
Centre Cívic Espai Foradada (Espai Foradada)
Foradada,36
Concert de mestissatge en format bandautor. 
Inici de gira : EL ULTIMO MONO
Cançons d'autor amb ritmes mestissos en format “mini-
band”. També escoltarem els millors temes de les festes del 
barri.
Organitza: Centre Cívic de Trinitat Vella

28-11-2016   17 h
Escola d’adults Pegaso
Segadors, 2, 2n
Teatre Fórum ( NUS Teatre i Acció Social ) 
Organitza: CFA Pegaso

5-12-2016   22 h
Ateneu L'Harmonia
Sant Adrià, 20
Concert Teatralitzat feminista amb les Oh! Diosas!!
Tres dones de diferents orígens i caràcters s'han ajuntat per 
realitzar el seu somni: composar, arranjar i tocar la seva 
pròpia música. Ha arribat el dia de presentar el seu repertori. 
El concert es presenta com un desafiament que posarà a 
prova els nervis de cada integrant del grup i portarà a terme la 
caiguda del signe d'exclamació entre les dos paraules “Oh! 
Diosas”.
Ofereixen un espectacle tragicòmic, histèric però harmònic, 
femení i amb música original en directe. 
Organitza: Ateneu l'Harmonia



7-12-2016   22 h
Ateneu l'Harmonia
Sant Adrià, 20
Concert feminista amb Akelarre i La Otra.
Akelarre es un grup de música compost per dues germanes 
andreuenques. Ja fa més de tres anys que toquen per arreu, 
portant als carrers, places, centres socials i ateneus un 
discurs transfeminista radical, barrejat sovint amb humor i 
d'altres cops amb molta ràbia al coll. Recordant que ens 
volem vives, lliures i dignes!
La Otra: Cantautora feminista de Madrid. Va començar a 
escriure per necessitat fa uns quants anys a causa d'alguna 
crisis de soledat. Es va adonar que li servia per curar-se i des 
de llavors va agafar el costum de netejar-se les ferides amb 
música. La manera en que està organitzada la societat en la 
que vivim ens fa mal de mil formes que travessen lo personal. 
Necessita descobrir-les i entendre les seves marques per 
poder viure, i es el que fa al cantar.
Organitza: Ateneu l’Harmonia 



EXPOSICIONS

Del 2 al 14 de novembre 
Ateneu l’Harmonia
Sant Adria, 20
Exposició: En defensa pròpia  es una exposició que té 
l'objectiu de reflexionar sobre l'acceptació social del 
micromasclisme tant per part d'homes com de dones i les 
seves conseqüències en la violència masclista.
L'exposició reprodueix l'àmbit quotidià d'una llar, es a dir, 
l'exposició és la reproducció d'una habitatge
L'Objectiu és escenificar l'espai on en principi la persona 
s'ha de sentir més segura, però que en el cas de la violència 
de gènere és on la dona se sent de vegades més vulnerable. En 
aquest espai hi anem trobant frases, totes elles reals, que dia 
a dia minen l'autoestima de la persona, la victimitzen i 
preparen les bases del maltracta. És doncs, també, un petit 
estudi sobre el llenguatge quotidià i les seves implicacions en 
processos de maltracta i victimització.
Organitza: Ateneu l’Harmonia i La Fabric

Del 1 al 30 de novembre 
Espai Via Barcino
Exposició: Violència masclista en la parella: desmuntem 
mites
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella-Via Barcino i Piad de 
Sant Andreu

Del 28 de novembre a l'11 de desembre
Centre cívic La Sagrera “La Barraca”
Martí Molins, 29
DONES DEL 36 - Exposició amb l'objectiu de despertar la 
consciència històrica de les persones que la vegin. 
A càrrec del Centre Cívic La Sagrera “La Barraca” i el CIRD 
(Centre d'informació i recursos per a les dones).



Del 7 de novembre al 2 de desembre
Casal Congrés-Indians 
Manígua, 25-28, 1r 
Exposició : “Imatges per pensar“
Imatges, absències presencies i tòpics que ens faran 
reflexionar sobre el paper de les dones als mitjans de 
comunicació.
Horaris de visita: tarda, dilluns a dissabte, de 17 h-20 h i matí, 
de dissabte i diumenge, de 10 h-14 h
Organitza: Casal de barri Congres-Indians i Cird

Del 5 al 30 de novembre
Centre Cívic Trinitat Vella ( Espai Via Barcino )
Via Barcino,75
Exposició fotogràfica
Violència Masclista en la parella: desmuntem mites 
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella i Piad Sant Andreu
 
Del 7 al 29 de novembre
Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero
Galícia, 16. A la sala d'actes
Exposició “Dones de la Trinitat Vella” 
Exposició fotogràfica del Grup de Recerca i Recuperació de la 
Memòria Històrica de Trinitat Vella, sobre les dones de Trinitat 
Vella els anys 60 i 70.
Organitza. Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero i Grup de 
Recerca i Recuperació de la Memòria Històrica de Trinitat 
Vella

Del 8 al 29 de novembre
Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero
Galícia, 16. A diferents espais de la Biblioteca 
Exposició: “Dones del món: llar i feina a Barcelona” 
L'exposició planteja els testimonis de dones immigrants 
d'arreu que s'han establert a Barcelona, del procés i reptes 
de l'experiència de migrar però també com esdevenen agents
d'una renovació social i cultural a la Ciutat. La mostra 
conclou amb algunes reflexions sobre els següents aspectes: 
gènere, llar feina i la ciutat. 
Organitza: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero i Diputació de 
Barcelona



Del 15 de novembre al 2 de desembre
Biblioteca Bon Pastor
Estadella, 64
Exposició: Et correspon, ens correspon
La Mostra denuncia la desigualtat entre dones i homes a 
traves de les vinyetes fetes per una vintena d’humoristes 
gràfics.
Organitza: CIRD i Biblioteca Bon Pastor
 



ENTITATS I SERVEIS

SANT ANDREU
Associació de Dones Pal·las Atena    
Associació Ci UESA (equip femení) 
La Fabric 
Ciutadana pels Drets de les Dones
Centre Cívic de Sant Andreu
Centre Cultural can Fabra 
Ateneu Harmonia - Casal de Barri Sant Andreu
Casal de Gent Gran Mossèn Clapés 
Societat cultural i esportiva La Lira 

LA SAGRERA
Associació de Dones Mirada de Dona :
Centre Cívic de la Sagrera: “La Barraca”
Espai Jove Garcilaso
Casal de Gent Gran la Palmera

CONGRÉS INDIANS
Grup de Dones Taller d'Arpilleres
Associació el Caliu
Casal de Barri Congrés Indians

BARÓ DE VIVER 
Grup de Dones Baró de Viver
Centre Cívic Baró de Viver: 
Pla de Barris Baró de Viver: 
Casal de la gent gran Baró de Viver 

BON PASTOR
Pla de Barris del Bon Pastor
Centre Cívic de Bon Pastor 
Biblioteca Bon Pastor



TRINITAT VELLA
PIAD
Grup de Dones de la Trinitat Vella
Banc del temps de la Trinitat Vella
Servei d’acompanyament i foment del voluntariat
Biblioteca de la Trinitat Vella - J. Barbero
Centre Cívic de la Trinitat Vella - Espai Via-Barcino - Espai 
Foradada
Grup de recerca i recuperació de la memòria històrica de la 
Trinitat Vella 
Xarxa Jove de la Trinitat Vella

NAVAS  
Centre Cívic de Navas
Pla Comunitari de Navas
Casal de gent gran de Navas

Altres 
CIRD
Diputació de Barcelona 
CSMA - Fundació Vidal i Barraquer
Circuit territorial contra la violència masclista 
ERC



Districte de
Sant Andreu
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