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19N 
Construïm
relacions positives

20N 
Dir que sí, dir
que no.

#BCNANTIMASCLISTA

A càrrec de: Montse Martí i Herminia 
Biescas

Data i horari: Dilluns, 19 de novembre, de 
18.00 a 20.00 hores
Descripció de l’activitat: 
En aquest taller les terapeutes Montse Martí 
i Herminia Biescas ens proporcionaran eines 
per poder treballar l’autoestima personal en 
relació amb el dia internacional de la violència 
de 
gènere.
Entrada lliure. Cal reserva prèvia
Organitza: Afibrocat i CC Matas i Ramis

A càrrec de: Esther Burgos

Data i horari: Dimarts, 20 de novembre, de 
17.30 a 19.30 hores
Descripció de l’activitat:
“A los adultos se les cuentan cuentos para des-
pertarlos” Ana Griot. 
Mitjançant la lectura de contes infantils us 
convidem a fer una revisió i una  reflexió sobre  
la  violència que hem viscut de nens i que els 
nostres nens/es també  poden estar sofrint 
actualment.
Per aquest motiu, hem de posar límits per tal 
d´ evitar abusos, tant corporals com psicolò-
gics.
Entrada lliure. Cal reserva prèvia
Organitza: CC Matas i Ramis
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28N 
Taula rodona i 
debat. La violència 
vers les dones a la 
pintura
A càrrec de: Marisa Ordóñez
Data i horari: Dimecres, 28 de novembre, 
a les 19.30 hores
Descripció de l’activitat:
Fins l’aparició de les revistes gràfiques i les noves tec-
nologies, on la imatge n’és una part fonamental, la 
pintura i les seves reproduccions han estat una  part 
molt important de la nostra educació. Una gran quan-
titat d’obres  clàssiques reprodueixen en la pintura 
una visió de submissió de la dona, les quals parteixen 
d’una construcció cultural tan ferma que han fet veu-
re aquesta violència,  en certa manera,  com una cosa 
natural. Hi ha un denominador comú entre diferents 
manifestacions culturals de totes les èpoques:  el fet 
que se’ns presenta la dona com una cosa eròtica, agra-
dable o fins i tot còmica. D’altra banda, però, en pot ser 
la representació de l’amor, la violació, el rapte i d’altres 
formes de violència.
Organitza: Dones d’Horta i CC Matas i Ramis

29N 
 Xerrada testimo-
nial :Home Hard 
Sweet Home.
A càrrec de: Sara Berga
Data i horari: Dijous, 29 de novembre, a 
les 19.00 hores
Descripció de l’activitat: 
És una mostra de com l’art pot transformar unes 
experiències traumàtiques personals en un dis-
curs de sensibilització i denúncia. Aquest treball 
parla de l’abús sexual infantil, un problema de la 
nostra societat que sovint s’amaga i  del qual no 
se’n parla. Aquest exposició busca eliminar els es-
tigmes i transformar aquesta realitat.
Sara Berga; autora de l’obra, supervivent d’abús 
sexual en la seva adolescència, secretària i coor-
dinadora de l’associació El Mundo de los ASI, es 
disposa a parlar de la seva producció, de la seva 
experiència i a respondre les preguntes que tots 
ens fem. “amagar els “draps bruts” sota la catifa ens 
fa responsable a tots. Tenim a les nostres mans la 
possibilitat d’aquest canvi; escoltar i comprendre 
el problema n’és el primer pas “ Sara B.
Activitat vinculada a l’exposició “Mirada Pilot”,
 comissariada per Laia Ribas. 
Organitza: CC Matas i Ramis 
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