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TALLERS
KIT DE SUPERVIVÈNCIA
FEMINISTA NOU
Dilluns, de 19 a 20.30 h. Inici: 27 de
setembre (7 sess.) Preu: 38,37 €		
Amb Mar Redondo i Carlota Freixenet, de La Carbonera llibreria.
FEMINISME PER FASCICLES:
LECTURES FEMINISTES PER
SOBREVIURE AL SEGLE XXI
Dimarts, de 19 a 20.30 h. Inici: 28 de
setembre (7 sess.) Preu: 38,37 €
Amb Mar Redondo i Carlota Freixenet,
de La Carbonera llibreria.

SERIGRAFIA
Dimecres, de 10 a 12.30 h. Inici:
3 de novembre (5 sess.) Preu: 45,68 €
Amb Alba Arellano d’Embrutafils.
Serigrafia feminista i artesanal. Taller per
descobrir les tècniques bàsiques dels
processos d’estampació. Suplement per
a material: 15 €.

TWERKING NOU
Dimecres, de 18.30 a 19.45 h. Inici:
6 octubre (8 sess.). Preu: 29,23 €
Amb Karmen Cuéllar

FIT BOXING
Dimecres, de 20 a 21 h. Inici: 29 de
setembre (9 sess.). Preu: 32,89 €
Amb Alexander Zimulin, d’Air Active

TALLER DE RAP AMB PERSPECTIVA AMB LA CLIKA PIKA
Dijous 14 d’octubre, a les 18.30 h

TWIN
Divendres 15 d’octubre, a les 20 h

Ana López debuta en solitari amb un EP
on l’electrònica i els contrastos són els
grans protagonistes.

LUCIA FUMERO
Dijous 28 d’octubre, a les 20 h  

La pianista i cantant presenta música
original plena de vitalitat, entre el folklore,
la clàssica i el jazz. BDC.

THE CRAB APPLES
Dijous 4 de novembre, a les 20 h  

El canvi climàtic, el masclisme, la
desigualtat o l’actitud dels polítics són
alguns dels temes sobre els quals canten
a l’àlbum Crap. BDC.

AURA
Dissabte 20 de novembre, a les 20 h

Soul i rhythm’n’blues en una proposta
amb feminisme de fons per a l’apoderament de les dones. BDC.

ANNA TRÉA
Divendres 12 de novembre, a les 20 h

Cantant, compositora i una de les instrumentistes més respectades i populars
de Brasil.

ANGELADORRRM
Divendres 19 de novembre, a les 20 h

Entre el xiuxiueig i el crit, amb lletres que
giren al voltant de la família, les amistats
i el fer-se gran.

Inscripció gratuïta. Places limitades

ARTS ESCÈNIQUES

CONCERTS

AUTOPSIA DE UN DESENFRENO
Dissabte 6 de novembre, a les 19h

LAS BAJAS PASIONES
Divendres 8 d’octubre, a les 20 h

Electrònica i música urbana LGTBIQ.

1670, Madame Enriqueta Anna d’Anglaterra es mor! Són temps barrocs, de
l’anatomia, de memento mori, d’hedonisme, d’absolutisme i de revolta,

de moralisme i llibertinatge. Parlem del
segle XVII... o del nostre?

càrrec de L’Etnogràfica. Antropologia per
la transformació social.

LILITH
Dimecres 24 de novembre, a les 19 h  

EL JAZZ TAMBÉ PROTESTA
Dijous 25 de novembre, a les 19.30 h  

MONÒLEGS A LA PLAÇA
Dijous 25 de novembre, a les 18 h

UN GUST EN FEMENÍ?
DOLÇOS I GÈNERE A L’EDAT
MODERNA
Dimarts 14 de desembre, a les 19 h

LILITH (o el incendio del Paraíso) és un
retrat personal que parla de la càrrega
cultural i el relat religiós que va educar a
les dones que van deixar de ser nenes
durant els anys 90.

Uns personatges han presenciat un acte
de violència masclista/LGBTIfòbica a
l’espai públic i no han sabut com actuar.

CINEMA
BRUK OUT! A DANCEHALL QUEEN
DOCUMENTARY
Dijous 18 de novembre, a les 19 h

Una finestra al món de les reines del dancehall, ball vigorós i sexual que ha passat
del ghetto al fenomen. BDC i In-Edit.

XERRADES
CLUB DE LECTURA GASTRONÒMIC: LA POLÍTICA SEXUAL DE LA
CARNE
Dijous 21 d’octubre, a les 18.30 h

Parlarem del vincle existent entre el
consum de carn i els valors patriarcals i
les aliances històriques entre feminisme
i antiespecisme tot cuinant receptes
veganes. Amb La Raposa.

CONSTRUÏM LA NOSTRA
HISTÒRIA ALIMENTÀRIA
Dimecres 17 de novembre, a les 11 h

Partint de l’alimentació que ens identifica
treballarem les emocions que acompanyen el desarrelament i la vivència del dol
migratori utilitzant diferents tècniques. A

De com el jazz ha estat eina de reivindicacions social, culturals, racials i feministes al llarg de la seva història. Amb Olga
Àbalos, periodista musical.

Reflexionarem sobre la influència dels
estereotips de gènere en la manera com
cuinem, mengem i pensem l’alimentació
i coneixerem les històries de diferents
dones que van guanyar-se una gran
reputació en l’art de confiteria, desafiant
una societat patriarcal i jerarquitzada que
les mantenia al marge de l’ofici. Amb
Marta Manzanares.

EXPOSICIONS
QUEENS & BARRI
Del 7 al 28 d’octubre. Inauguració:
dijous 7 d’octubre, a les 19.30 h

L’Espai 12@16 en col·laboració amb
Perifèria Beat Festival i Cinema al Marge
s’apropa i apropa part de les protagonistes de la cultura urbana de la ciutat i els
seus barris.

JO, TU, ELLA, REBELS
Del 24 de novembre al 12 de desembre

Plasmació del treball gràfic sobre la
consciència del cos i les violències a
les que es veu sotmesa pel fet de ser
de dona. Amb la col·laboració del PIJ
Paral·lel i l’alumnat de 1r de batxillerat de
l’Institut Consell de Cent.

A totes les activitats cal reserva prèvia. L’aforament és limitat.
Per a més informació consulteu el web de cada centre.
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De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran
al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos
per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS
S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat

