
Celebrem la 14ª edició del Cicle aDona’t, 
unes jornades feministes obertes a tothom 
i organitzades per veïnes, entitats i serveis 
del barri del Coll. Aquest any reflexionarem 
en clau de gènere sobre quatre temàtiques: 
llenguatge inclusiu i comunicació, dones en 
lluita, espai públic i salut.

DIJOUS 5 DE MARÇ

A les 19:00 h 
Inauguració del cicle 
amb la presentació 
de l’exposició: 
“Gordofòbia: un tema 
de pes”. Exposició 
fotogràfica destinada a 
conscienciar i trencar 
estereotips sobre el cos 
de les dones.

De 19:30 a 20:30 h 
Taller de llenguatge 
inclusiu.

DIVENDRES 6 DE MARÇ

De 18:00 a 20:00 h:
Taller d’estampació 
feminista i creació de 
pancartes. Porta’t allò 
que vulguis estampar 
(samarreta, bossa de 
roba, etc.).

DIMARTS 10 DE MARÇ

De 19:00 a 21:00 h: 
Documental “La Cocina 
de las Patronas”, que 
retrata a les dones de 
la comunitat de Veracruz 
La Patrona, localitzada 
en Amatlán dels Reis 
(Mèxic). Seguit d’una 
taula rodona amb les 
periodistes mexicanes 
Patricia Mayorga i Yanely 
Fuentes, acollides al 
programa municipal de 
protecció de periodistes 
mexicans a Barcelona i 
una representant de la 
Taula per Mèxic.

DIUMENGE 15 DE MARÇ: 

A partir de les 12:00 h
Collçotada feminista amb:
Vermut musical amb 
l’actuació d’Anna Colom 
(flamenc fusió)
Mural feminista 
col·laboratiu a càrrec 
de l’Espai Creatiu 
Amalgama
Actuació+DJ a càrrec de 
Red Wine Inity (Dancehall)
I altres sorpreses... 
No t’ho perdis! 
Lloc: Plaça Laguna Lanao.

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.

DIMECRES 18 DE MARÇ

De 19:00 a 21:00 h: 
Formació per a la 
creació d’un Punt Lila 
en les festes populars. 

DIJOUS 19 DE MARÇ

A les 18:00 h: 
Documental “The bass 
of women”: una mirada 
feminista a la escena 
del sound system.

De 19:00 a 21:00 h: 
Taller de dancehall a 
càrrec de Red Wine Inity

DISSABTE 21 DE MARÇ 

De 12:00 a 13:00 h: 
Ruta “Urbanisme i 
gènere” al barri d’El 
Coll – Vallcarca. A 
càrrec de la Cooperativa 
d’arquitectura Voltes. 
Cal inscripció prèvia.

...rebel·la’t!

DILLUNS 23 DE MARÇ

De 18:00 a 20:00 h: 
Taller d’afeccions 
ginecològiques. A càrrec 
de KUMEIA. Laboratori de 
salut. 

DIJOUS 26 DE MARÇ

De 17:00 a 21:00 h: 
Taller d’autoconeixement 
del cos i de la 
sexualitat de la dona. 
A càrrec de Mandràgores. 
Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 27 DE MARÇ

A partir de les 21:00 h: 
Sarau feminista: 
espectacle amb la Cia. 
Tricepciones, molta 
música i fi de festa amb 
Marikarmen Free.

DEL 6 DE MARÇ AL 22 DE MAIG

De 19:00 a 21:00 h: 
taller d’autodefensa per 
a dones.
Un primer contacte amb 
la defensa personal. 
Tallerista: Karin 
Konkle.
Cal inscripció prèvia a 

piad_gracia@bcn.cat


