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MAPA

Del 6 de març a l’1 d’abril
Inauguració: dimecres, 6 de març, a les 18.00 h
Exposició: Happy body to you

Happy body to you és un projecte ex-
positiu conformat per dones artistes.
Amb una mirada polièdrica sobre el 
cos, vol fer un recorregut per dife-
rents expressions creatives. L’exposi-
ció explora temes com el cos em-
malaltit, el cos com a espai emocio-
nal i relacional, el cos com a vehicle 
sensorial, el cos en moviment, el cos 
en l’espai, la identitat a partir de la 
representació corporal i l’acceptació 
dels cossos no normatius. 
Projecte Pankhurst és un projecte 
expositiu en el marc de les reivindi-
cions de Dia de la Dona. El nom com-
memora a una de les impulsores més destacades del moviment 
sufragista, Emmeline Pankhurst. Forma part del cicle Microco-
missariats, destinat a donar suport al comissariat emergent.

Comissariat: Ayla Pellicer
“Aquesta exposició forma part del Projecte Pankhurst, dins el 
cicle Microcomissariats.”
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Dijous, 14 de març
19.00 h
Xerrada: Com neix el 8 de març? memòria històrica

L’assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 
1975 com l’Any Internacional de la dona. La lluita per la igualtat 
dels drets de les dones té un llarg recorregut, i han estat nom-
brosos els successos reivindicatius que finalment han derivat 
en aquesta commemoració. Repassarem la història d’aquests 
esdeveniments i veurem imatges que ens ajudaran a entendre 
el sentit d’aquesta reivindicació.

Organitza: Marisa Ordoñez i CC Matas i Ramis

Dimecres, 20 de març
19.00 h
Cinefòrum: Mujeres del siglo XX

California, anys setanta. Dorothea Fields és una dona enèrgica 
que viu amb el seu fill Jamie, de 15 anys, i envoltada d’altres do-
nes, com ara Abbie, una artista punk d’esperit lliure i Julie, una 
noia intel·ligent i provocadora. Totes tres exploren la llibertat i 
l’amor en una època de canvis culturals mentre Jamie experi-
menta el pas a l’edat adulta amb el suport d’aquestes dones 

Dijous, 21 de març
18.30 h
Xerrada: “la síndrome de la impostora”

Què és “la síndrome de la impostora”? Aquest terme defineix la 
manca d’autoestima per a exercir un lloc de treball en espais 
tradicionalment masculins, la qual cosa ha generat treballar 
més i millor per tenir dret a aquest reconeixement.
Per què les dones tenim aquesta sensació de sentir-nos im-
postores al nostre lloc de treball? Com ho podem treballar? Què 
podem fer? En aquesta xerrada abordarem aquestes i d’altres 
qüestions que se’n  deriven. 

Organitza: CC Matas i Ramis

Divendres, 29 de març
17.30 h
Retalls de Vida

Diuen que el sentiment de pertinença a un grup, un lloc o a una 
causa concreta és un dels fets que l’ésser humà busca des 
que neix. Per aquest motiu, volem crear un recordatori que ens 
impedeixi oblidar que formen part del barri d’Horta i que, entre 
tots, configurem una gran família.
T’agradaria plasmar en un trosset de tela, doncs, un moment 
important de la teva vida? Un lloc del barri que t’agrada per 
algun motiu especial, un record que sempre t´acompanya o 
una vivència d’aquelles inesborrables, per exemple. Des de 
l’Associació Pedacets volem que ens ajudis a engrandir la 
vànova col·laborativa de patchwork que hem anat creant amb 
dedicació i molta il·lusió, perquè volem que te’n sentis part i que 
sigui de tots. Només necessites un retall de roba i un record 
que mai vulguis arraconar, la tècnica i el material els decideixes 
tu.

 (hauràs de dur-ho  al CC Matas i Ramis de l’1 al  22 de març)   

Organitza: Els Pedacets del Matas i Ramis i CC Matas i Ramis

///   TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES   \\\

que el marcaran per sempre. Un film al voltant de la llibertat, la 
coeducació i l’amor.

Organitza: Dones D’Horta i CC Matas i Ramis 

Dimecres, 13 de març
19.00 h
Taller vivencial: Confrontació assertiva

En menor o major grau, tots tenim dificultats a l’hora de 
confrontar-nos a l’altre. Una confrontació assertiva necessita 
claredat quant a temes interns i propis.

Qui sóc jo? Què és el que vull? Què és el que necessito? Com ho 
demano?
Com ho defenso? Què m’enfada de l’altre? Com gestiono aquest 
enuig?

La comprensió i la claredat sobre aquestes i d´altres qüestions, 
obren pas cap a una confrontació més assertiva i amorosa, 
enfront d’un mateix i enfront de l’altre.

Es recomana portar roba còmoda i mitjons gruixuts
Places limitades. Cal reserva prèvia

Organitza: GEDA i CC Matas i Ramis


