A totes les activitats cal reserva prèvia. Cabuda limitada.
Per a més informació consulteu el web de cada centre.
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Sala d’actes equipada amb anell magnètic
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

Foto portada: Alba Morena. Autor: Antoni Grañana.
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CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR
Plaça del Sortidor, 12 - 08004 Barcelona
Tel. 934 434 311
ccelsortidor@bcn.cat
barcelona.cat/ccelsortidor
centrecivic.elsortidor
ccelsortidor
ccelsortidor

TALLERS
AUTODEFENSA FEMINISTA
Dilluns, de 20.15 a 21.45 h,
Inici: 24 de gener (9 sess.)
Preu: 49,33 €
FEMINISME PER FASCICLES:
LECTURES FEMINISTES PER
SOBREVIURE AL SEGLE XXI
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Inici: 25 de gener (7 sess.)
Preu: 38,37 €

Cantant i compositora, la seva música
està influenciada pels sons del R&B, Hip
Hop i Trap-soul. Presentarà el seu primer
EP, Miscelánea.

DONES REALS... (O IDEALS?)
Dijous, 3 de març a les 20 h

Quartet de violí barroc, viola de gamba,
clavicèmbal i veu que aborda el dia a dia
de les compositores dels segles XVII i
XVIII. A càrrec de La Ferlandina

IRIS DECO
Divendres 4 de març, a les 20 h

XERRADES

Debuta amb Golden (Hidden Track Records, 2021). Discursos que neixen de
poemes que parlen d’amor i d’altres
sentiments, on ens mostra les seves mil
i una cares.

ECOFEMINISMES PER ENCARAR
LA CRISI CLIMÀTICA
Dijous, de 19 a 20.30 h
Inici: 17 de febrer (4 sess.)
Preu: 18,63 € (Taller virtual)

MISS RAISA
Divendres 11 de març, a les 20 h

SERIGRAFIA
Dimecres, de 10 a 12.30 h
El 2, 9, 16 de febrer i el 2 i 9 de març
(5 sessions) Preu: 45,68 €
Suplement per a material: 15 €
CUINA I COMUNITAT: EL PAPER
DE LES DONES EN ELS ÀPATS
POPULARS
Dimarts 22 de febrer, a les 18.30 h
Suplement: 5 €

A través de la cuina de Carnaval parlarem del paper que han tingut les dones
en els àpats comunitaris i de com la
transmissió oral femenina ha conservat
molts elements del patrimoni gastronòmic del territori. Amb Muntsa Holgado.

CONCERTS
YOLSY
Divendres 28 de gener, a les 20 h

MINUSAS AL CARRER
Dijous 17 de març, a les 19 h

Improvisació escènica realitzada
íntegrament per dones. Propostes de
representació diferents de les habituals,
construint escenes per a aportar a construir un imaginari col·lectiu més feminista.
A càrrec de la Cia Minusas al Vacío.

Ets feminista i vols estar absolutament
al dia dels debats que ens couen? Aquí
llegirem juntes, preparant-nos per a
debatre amb més coneixements. Amb la
Carbonera, espai de llibres.

Repensarem qüestions molt arrelades:
des del model productiu, fins al model
de societat o, fins i tot, la nostra forma
d’entendre i relacionar-nos amb la natura
en el seu conjunt i amb la resta dels
éssers humans.

Wad Ras i la història del sistema penitenciari femení a Espanya. A càrrec de La Galga.

Música hip-hop que parla de temes com
ara el racisme, la desigualtat d’oportunitats o la llibertat d’expressió tot trencant
estereotips. BDC.

ALBA MORENA
Divendres 18 de març, a les 20 h

Presenta el primer treball Las Dos Edades
(Autoeditat, 2021), hi aborda temes com
el suïcidi, el dol, l’amor tòxic i la consciència-herència familiar, entre d’altres.

VALERIA CASTRO
Divendres 25 de març, a les 20 h

Una de les promeses femenines del 2020
es consolida amb el seu EP Chiquita, una
recopilació de totes les cançons que ha
escrit. BDC.

ARTS ESCÈNIQUES
LAS BELLACAS
Dissabte 12 de març, a les 19 h

El Cuqui Bar és l’espai de trobada de
tres amigues on afloreixen les esquerdes
de la ja fràgil salut mental. Un tendre
homenatge a la sororitat i el suport mutu.
A càrrec de La Maièutica.

WAD RAS
Dijous 17 de març, a les 19h

El dia a dia de testimonis de la presó de

TALLER. EL PAPER DE LA DONA
EN L’ART: PINTORA, MODEL,
AMANT
Dissabte 5 de març, a les 11 h
CC El Sortidor
Diumenge 6 de març, a les 12 h
MNAC

Taller que analitza la historia de l’art per
conèixer els diferents rols que ha tingut
la dona i que inclou una visita al Museu
Nacional d’Art de Catalunya.
A càrrec de Gabriela Sara Galileo.

THE PHILOSOPHER QUEENS:
LES REINES DE LA FILOSOFIA
Dimecres 9 de març a les 19 h

Xerrada per entendre l’impacte profund
de les idees d’aquestes pensadores, i
malauradament poc acreditat, al món.
A càrrec de Sara Beltrame.

POSEM LA PRESSIÓ ESTÈTICA
SOBRE LA TAULA
Dimecres 16 de març, a les 19 h

Compartirem experiències, dubtes i
inquietuds per avançar cap a un horitzó
on el menjar sigui una font de plaer i
salut en comptes d’una eina de control i
construcció del “cos ideal”.
A càrrec de Maria Clara, de l’Observatori
de l’Alimentació (ODELA).

CINEMA
(IN)DIGESTIÓ. LLUITES I RESISTÈNCIES DE DONES EN EL
SISTEMA ALIMENTARI
Dijous 10 de març, a les 19 h

Visionarem els documentals “Mujeres
empaquetadoras de tomates” i “Mujeres

rurales. La lucha por el territorio en el sur
de Europa”. Cinefòrum a càrrec de Marta
Ruiz, de l’Etnogràfica. Antropologia per la
transformació social.

AMAZING GRACE
Dijous 10 de març, a les 19 h

L’any 1972, Aretha Franklin va actuar
durant dos dies a un concert de gòspel
a l’Església Bautista Missionera New
Temple, gravant el que seria el seu àlbum
més venut Amazing Grace. BDC i In-Edit.

SISTERS WITH TRANSISTORS
Dijous 21 d’abril, a les 19 h

Enlluernador homenatge a les pioneres
electròniques, des de les que concebien
els sons del futur als laboratoris radiofònics de la BBC (Delia Derbyshire, Daphne
Oram) fins a les que van brillar els anys
70 (Laurie Spiegel, Suzanne Ciani), narrat
per Laurie Anderson. BDC i In-Edit.

EXPOSICIONS
DONA’M ESPAI: EL MAPA DE LES
CURES DE POBLE-SEC
Del 3 al 17 de gener
El mapa és fruit d’un procés de treball
per indagar com s’organitzen els veïns
i les veïnes i el teixit comunitari, social
i cooperatiu per a sostenir la vida al
Poble-sec. Una exposició de Més que
cures + Transductores, en el marc de
Cooperasec.

SOM LA TRAMA DE TOTES
NOSALTRES
Artesania. De l’1 a l’11 de març

El distanciament social per la crisi
sanitària en forma de trama teixida,
oberta i interrompuda. A càrrec del grup
Caminantas del Poble-sec.

ITINERARIS
RUTA FEMINISTA PER
BARCELONA
Divendres 4 de març, a les 12 h

Les que van dir: NO! En aquesta ruta
recuperem la memòria sobre la condició
femenina en la història de la ciutat de
Barcelona, des de la seva fundació fins la
seva transició.
Amb la col·laboració de Fem Memòria.

