MARÇ VIOLETA
A LA SEDETA
Dimarts 16 de març a les 19 h
LES RESILIENTS, FESTIVAL
IN-EDIT, BDC
Reflexió sobre la nova
consciència de l’espai
de les dones a la música
contemporània feta a
Barcelona. Artistes com Clara
Peya, Roba Estesa, Tribade o
The Sey Sisters parlen sobre
la seva experiència i el seu
compromís polític migrant
i/o feminista així com de la
necessitat de generar nous
i empoderadors referents
femenins.
Cristina Madrid / Espanya / 2019 / 48 min
Reserva d’entrades a partir de dilluns 1 de
març: https://ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/lasedeta/l/4/3204/mar-violetainscripcions

Divendres 19 de març a les 20 h

Dissabte 27 de març a les 18 h

Dimarts 30 de març a les 17.30 h

MARIA LA BLANCO, BDC
Cantautora perquè ho és.
Cantautora perquè ho ha lluitat.
Nota a nota i cançó a cançó.
Cantautora és com es defineix
a si mateixa Maria la Blanco i
com ha volgut batejar el seu
primer treball discogràfic
que és, evidentment, el d’una
cantautora que compon
lletra i música, que parla de
les seves emocions, de les
seves necessitats, dels seus
sentiments i de totes aquelles
coses que la rodegen, que la
remouen per dins i la fan sentir
viva.

LA LOLA: MEMORIAS DE UNA
MUJER REPUBLICANA
Teatre a càrrec de la companyia
La Voz Ahogada Projecte Escènic.
La Lola recorda, als seus 100
anys, tota una vida de lluita.
Amb un sentit de l’humor i una
alegria desbordants, ens explica
com va patir pel fet de ser dona,
per voler pensar lliurement i per
creure en valors com la llibertat
i la democràcia en una època de
silenci, de repressió, d’injustícies i
de falta de llibertats.

ESPECTACLE INFANTIL LA
VERITAT DE LES PRINCESES
A càrrec de l’actriu Clara Algaba
Trías.
Aquesta és la història d’una
princesa en vaga, cansada que
tothom li expliqui com ha de ser
una princesa com cal i decidida
a explicar les veritats de les
princeses. I és que...les princeses
també es tiren pets!

Reserva d’entrades a partir de dilluns 1 de
març: https://ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/lasedeta/l/4/3204/mar-violetainscripcions

Duració: 60 minuts (castellà)
Reserva d’entrades a partir de dilluns 8 de
març: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
lasedeta/l/4/3204/mar-violeta-inscripcions

Petit format 20-25 nuclis familiars
Durada: 30 minuts
Edat: de 2 a 8 anys
Reserva d’entrades a partir de dilluns 8 de
març: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
lasedeta/l/4/3204/mar-violeta-inscripcions

El dia 8 s�il.luminarà la torre-campanar
de la Plaça de la Vila de Gràcia de color
violeta des de les 19:30 fins a les 23 hores

Districte
de Gràcia

ACTIVITATS
A GRÀCIA

ACTIVITATS AL VOLTANT
DEL DIA 8 DE MARÇ,
DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES
ACTE CENTRAL

Del 8 al 29 de març

6 de març

«VIOLÈNCIES I DESIGUALTAT EN
TEMPS DE PANDÈMIA»
Podem dir que homes i dones
han viscut de manera diferent
el confinament? I què podem
dir de les conseqüències del
confinament en les seves vides?
I de les conseqüències sobre la
seva realitat laboral? Podem dir
que aquesta pandèmia ha tingut
conseqüències sobre la bretxa
de gènere? Aquesta exposició
pretén contestar aquestes
preguntes amb un recull de
dades basades en recents
estudis, notícies i articles de
premsa.

LECTURA DEL MANIFEST 8M I
INAUGURACIÓ DEL MIRADOR
CONSOL CASALS
Amb l’actuació d’Alérgicas al
polen.

CENTRE CÍVIC
EL COLL: CICLE
ADONA�T 2021
De l’1 al 26 de març
«LES DONES TENIM DRET A
VIURE LLIURES DE VIOLÈNCIES
SEXUALS. #LliuresISensePor»
Exposició comissionada i
dissenyada per l’Institut Català
de les Dones i Creación Positiva
per reivindicar el dret a la
llibertat sexual i seguretat de les
dones en l’àmbit públic i privat.

«MARES, ÀVIES, GERMANES I
AMIGUES»
Concurs de dibuix-narració en
què els nens i nenes del barri fan
un petit homenatge a les dones
que més s’estimen.
Termini de presentació de les obres:
Divendres 5 de març
Exposició: A partir de l’11 de març de 2021
al Casal Infantil
Lliurament de premis: 11 de març a les
18.30 h

Dijous 4 de març a les 18.30 h

Dimarts 9 de març a les 17 h

CONFERÈNCIA: «VIOLÈNCIES
I DESIGUALTATS EN TEMPS DE
CONFINAMENT»
Abordem com ha afectat el
confinament en relació a la dona
des de diferents perspectives
a més de donar visibilitat als
moviments i xarxes de suports
feministes que s’han impulsat amb
força arran de la crisi sanitària.
Amb la participació de Leticia Moy,
experta en l’abordatge de violència
masclista, les companyes de Lola
no estás sola, projecte feminista
d’acció comunitària i la xarxa de
suport Veïnes per Veïnes.

COM ACOMPANYAR LA
SEXUALITAT EN LA INFÀNCIA?
Aquest taller ofereix coneixements,
recursos i estratègies per
acompanyar la sexualitat dels
teus fills i filles, així com un espai
de trobada per a que Mares i
Pares puguin compartir dubtes,
experiències i informació. A càrrec
de l’associació GOGARA.

Dimarts 9 de març a les 11.30 h
TALLER: DONES I SALUT
Aquest taller, adreçat a dones
més grans de 60 anys, aborda la
relació entre dona i cos, i reflexiona
sobre els cicles de vida, l’atenció
sanitària, el menyspreu cultural
de la nostra salut i la medicina
alternativa des d’una perspectiva
de gènere tot aprofundint en
el coneixement de la nostra
naturalesa per tal d’apoderar-nosen. A càrrec de l’associació TRAMA.

Dimecres 10 de març a les 17 h
VET-HO AQUÍ UNA VEGADA
Sessió de contes adreçada a infants
de 5 a 8 anys, en què explicarem
el conte Salvatge, de l’autora
hawaiana Emily Hugues.
PARTICIPACIÓ DIGITAL VIA XXSS:
#aDonat!AixoEsViolencia
Animem a tothom a fer una
fotografia de situacions de
violència de gènere quotidiana,
ja que existeix un ampli ventall
d’agressions que, amb major o
menor intensitat, produeixen
en la persona una sensació
d’incomoditat, malestar i angoixa.
Moltes vegades són àmpliament
acceptades per la societat. Per
tant, encara que costi, volem
donar-hi visibilitat i compartir-ho.
Penjarem les fotos a les
XXSS amb el hashtag
#aDonatAixòÉsViolència

CENTRE ARTESÀ
TRADICIONÀRIUS
Diumenge 7 de març a les 19 h
34 FESTIVAL FOLK
INTERNACIONAL
TRADICIONÀRIUS
I BARNASANTS
Paula Grande i Anna Ferrer
presenten VEGA, un projecte
musical amb una mirada
de gènere i un enfocament
feminista. Un disc que recorre
els diferents àmbits de la
música popular i explora el
rol de les dones en els últims
dos segles a través de les
lletres del cançoner popular de
tradició oral.
Venda taquilla: 12 € / avançada: 10 €

BIBLIOTECA
JAUME FUSTER
Fins al 23 de març
Exposició fotogràfica Ana
Portnoy: directe als ulls que
ret homenatge a la fotògrafa
periodística que, d’entre altres,
va fotografiar la BCNegra des
dels seus inicis.

RUTES
Dissabte 6 de març a les 10.30 h
i dijous 11 de març a les 18 h
RUTA PER LA GRÀCIA
ARTESANA
Les creadores de Gràcia
ens obren els seus tallers
per descobrir les tècniques
i curiositats de les seves
disciplines i conèixer els seus
màgics espais de treball.
Dissabte 13 de març a les
10.30 h
RUTA DE LES DONES DE PES
Aquest any estrenem nova
ruta literària per conèixer la
història de diferents dones
rellevants vinculades a Gràcia
i de les autores de les seves
biografies. Perquè Gràcia
està plena d’artistes, apunta’t
i descobreix-les a partir
d’aquest itinerari per l’espai
públic!
Rutes organitzades per Dones Creadores
de Gràcia.
Reserves: minerva@creadoresdegracia.cat
Les places són limitades

