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ACTIVITATS 

“Per què Barcelona és com és? Com eren i com vivien les dones a 

Barcelona?”  

Dissabte 5  de 10 a 13h i divendres 11  de març de 18 a 20h 
Un itinerari per racons emblemàtics de Ciutat Vella, alguns coneguts i altres 

no tant, que ens permetran explicar la història de la ciutat i com aquesta s’ha 

anat transformant des d’una perspectiva de gènere.  
  

“Dansa oriental holística”  

Dijous 10 de març de 19 a 21h 
Connecta amb tu mateixa, desperta la teva feminitat i descobreix una manera 

més profunda de ballar i sentir la dansa a través dels moviments de la dansa 

del ventre. 
  

“Sòl pèlvic femení. Consciència  i moviment integral” 

Dijous 17 de març de 19 a 21h  
Incorporar una consciència corporal integral, una postura i respiració correcta 

ens pot ajudar a tenir un sòl pèlvic més sa. Treballarem el nostre sòl pèlvic 

a partir del reconeixement i exercitació de la musculatura més profunda, de la 

seva tonificació i relaxació, i també de moviments específics de la dansa del 

ventre.  
  

“Dansem un videoclip no sexista!”  

10, 11, 17 i 18 de març de 20 a 21.30h  
Analitzarem vídeos musicals, desmuntant estereotips de gènere, reificació 

dels cossos i sexisme en els mitjans de comunicació, amb l'objectiu de crear 

propostes alternatives de dansa i moviment amb perspectiva de gènere.  
  

“Nosaltres: Ressignificant els nostres cossos”  

Dilluns 4, 11, 18 i 25 d’abril de 19 a 21h  
Volem generar un espai de reflexió, diversió i creació al voltant de les nostres 

identitats com a dones, mitjançant la fotografia i crear un ambient 

d’empoderament entre les dones participants, convidant-les a 

realitzar imatges autobiogràfiques que explorin les seves identitats i la seva 

imatge corporal. 
 

 Activitats gratuïtes amb inscripció prèvia:  

informacio@ccdrassanes.cat 
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EXPOSICIONS 

Quotidianitat a Marràqueix i a l’Atles    

Fotografia - Laia Ros 

Dimecres  9 de març a les 19h: Trobada amb l’artista i 

degustació de té marroquí.  

Del 4 de març al 4 d’abril 
   

Violència masclista en la parella: desmuntem mites? 

Instal·lació - Institut Català de les Dones 

Del 14 de març al 4 d’abril 
 

TEATRE 

“Más allá de mi rincón”  
Divendres 4 de març a les 21h 

Un espectacle sobre els canvis continus i indivisibles que 

s'experimenten en la vida. Mitjançant la seva  performance desitja 

comunicar que hi ha diversos camins, els que donen seguretat i els que 

són arriscats i plens d'incertesa, però donen a la llibertat, com per 

exemple, apostar per l'amor. 

Creació i Interpretació: Ana Laura López 

Direcció: Maria Stoyanova  

  

“Cartografia de cossos”  
Dimecres 9 de març a les 20h 

La proposta busca el secret perdut del cos mitjançant la creació de 

diferents mapes: íntims, afectius, socials i urbans que tenen com a 

tema central el desig. Desitjos que han quedat invisibles en moltes 

cartografies. El propòsit és que les dones puguin transformar-se en 

agents de canvi, trobant punts de fugida per imaginar nous territoris 

d’acció.  

A càrrec de Mucha Mujer.  
 

 
 

 

 


