del 2 a l’11 de març de 2018

cicle aDONA’t:
DONES DEL MÓN
12enes Jornades Feministes del Coll
al Centre cívic El Coll-La Bruguera
Més informació a:
Centre cívic El Coll-La Bruguera
C/ Aldea 15
Tel. 93 256 28 77
ccelcoll@ccelcoll.org
ccivics/elcoll

Organitza:

Comissió Cicle aDona’t

Amb la col·laboració de:

Celebrem la 12a edició del Cicle aDona’t,
unes jornades feministes obertes a tothom i
organitzades per entitats i serveis del
barri del Coll. Enguany dediquem el cicle a
les dones de totes les cultures per conèixer
altres maneres d’entendre què és ser dona i
quines són les lluites compartides.

Participeu a les activitats, exposicions i
concerts del cicle en un ambient festiu i
reivindicatiu que tindran com a eix central
la rebel•lió de les dones de totes les
cultures que lluiten des de sempre per
reivindicar els seus drets.

DIVENDRES 23 DE FEBRER

DIMARTS 6 DE MARÇ

DIJOUS 8 DE MARÇ

DIUMENGE 11 DE MARÇ

A les 18:00 h: Taller de
relacions i sexualitat per a
joves, a càrrec de
Mandràgores.

Jornada reivindicativa
feminista. Sense activitats
programades.

Lloc: Casal de joves del Coll.

A les 17:30 h: Taller per a
pares, mares i educadors/es
“Contes d’ahir i d’avui, els
models de sempre”, a càrrec
de CoeducAcció.

DIVENDRES 2 DE MARÇ

Lloc: Casal infantil del Centre
cívic el Coll-La Bruguera.

A les 17:30 h: Docufòrum
“Persèpolis”, a càrrec de
Drac Màgic.

A les 10:30 h: Visita a
l’Escola Farigola per
conèixer l’edifici, la seva
història i la primera
directora Maria Baldó.
Posterior xerrada-debat
sobre els canvis del
paradigma educatiu a càrrec
d’Albert Torrent, filòsof
especialista en pedagogia.

conegut popularment com l’antic
solar de la papallona.

Lloc: Plaça Laguna Lanao.
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COLLÇOTADA.

Jornada
Feminista amb taller de
corones de Frida Kahlo,
calçots i concerts!
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Lloc: Centre cívic el Coll-La Bruguera.
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Lloc: Casal infantil del Centre cívic
el Coll-La Bruguera.

A les 19:30 h: Inauguració i
visita a l’exposició “Mares,
àvies, germanes, amigues,...”.
Posterior projecció de
l’audiovisual del cicle
aDona’t 2018 “Safareig
feminista”.
Podeu visitar l’exposició
del 5 al 29 de març.

A les 12:30 h: Vermut
musical amb Anita Zengeza
(dins dels actes del Cicle
Barcelona Districte Musical)
i després...
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Lloc: Centre cívic El Coll-La
Bruguera.

A les 17:30 h: Joc de les
tasques de la llar de les
cuques.

A les 12:00 h: Inauguració
de la Plaça Maria Mullerat.

c. de l’Aldea

A les 19:00 h: Xerrada
d’inauguració de l’exposició
“Dones, cos i territori.
Resistències des de la
sobirania alimentària a
l’Amèrica Llatina”, a càrrec
de Laura Solé.
Podeu visitar l’exposició
del 5 al 29 de març.

DIMECRES 7 DE MARÇ

DISSABTE 10 DE MARÇ
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DILLUNS 5 DE MARÇ

Lloc: Centre cívic el Coll-La Bruguera.

Lloc: Centre cívic el Coll-La Bruguera.
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Lloc: Espai de gent gran al Centre
cívic El Coll-La Bruguera.

A les 19:30 h: Xerrada-debat
“Altres dones. Feminisme i
globalització” a càrrec de
Trama.
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A les 18:00 h: Taller per a
gent gran “Interculturalitat
i gènere. Una mirada
interseccional”, a càrrec de
l’Associació Cúrcuma.

DIVENDRES 9 DE MARÇ
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Lloc: Plaça Laguna Lanao.
Més info i tiquets al Centre cívic.
A càrrec de la Comissió de Joves del
Coll.
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...rebel·la’t!

