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Dijous alterns cada 15 dies de 17 h a 19 h.
Centre Cívic Parc Sandaru
Grup d’Ajut Mutu: ENTRE DONES
Grup d’ajut mutu de dones i per a dones on trobar un 
acompanyament entre iguals, compartir inquietuds, 
desenvolupar destreses i habilitats, a través de l’empod-
erament personal i grupal, mitjançant tallers, xerrades, 
sortides…
Per a més informació enviar correu a:
entredonespira@gmail.com

Dissabte 1 al 30 d’octubre
Centre Cívic del Besòs i el Maresme
Exposició “Exposades però invisibles”. Les Kellys 
/ Laura Marte
a cura de Mònica Galván.
«Exposades però invisibles» relata l’acostament man-
tingut per l’artista Laura Marte amb el col·lectiu 
“Kellys”. La proposta aborda els malestars provocats pel 
sistema laboral extractiu, emfatitzant els trets comuns 
però negatius propis de la construcció social del gènere 
femení, entenent des d’un altre lloc la conformació 
d’aquesta precarització femenina cada cop més subtil 
i desigual. Acte organitzat en el marc del cicle cultural 
Reivindica’t, organitzat en coordinació amb entitats i 
veïnes del barri.
Activitat gratuïta.

Diumenge 2 d’octubre a les 12 h
Centre Cívic Can Felipa
Aventura a Estel. El gecko con botas
Un nen es trasllada a una nova ciutat. Una ciutat de 
paper. Blanca i impecable. Allà coneixerà una nena ex-
perta en l’art de l’origami. Però ella no s’aproximarà a ell 
perquè semblen ser molt diferents. Per sort, un estel els 
portarà a viure una aventura de l’altre costat de bosc, 
on junts hauran d’unir els seus coneixements i diferèn-
cies per ajudar-se mútuament. Un espectacle on l’art de 
la papiroflèxia i l’art de les ombres ens ensenyen que les 
diferències no fan altra cosa que enriquir-nos. Amb la 
col·laboració de La Carbonera.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a la web del 
Centre Cívic Can Felipa.
Servei de traducció de llengua de signes amb res-
erva prèvia fins el dia 28.11.2022 enviant un correu 
electrònic a administracio@cccanfelipa.cat

Programació Dilluns alterns cada 15 dies de 19 h a 20.30 h
Centre Cívic Parc Sandaru
Coral Performance #MeToo
Qui no ha escoltat alguna vegada la dita de “Qui canta 
els seus mals espanta”?
Diversos estudis apunten que cantar en grup és una ac-
tivitat molt saludable tant física com emocional. És una 
activitat efectiva contra l’estrès i la depressió. Ajuda a 
construir una gran relació de confiança i cohesió amb 
les companyes. La CORAL PERFORMANCE #METOO és 
un espai de cura i empoderament a través de l’art.
Ativitat gratuïta a través del web:
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
parcsandaru/p/43711/coral-performance-metoo 
Dades de contacte:
644 00 24 66 / coralmetoo@gmail.com

Dijous 6 d’octubre a les 19 h.
Auditori Sant Martí
Blanca Desvelada
Cia. Aleteig Teatre.
Blanca Desvelada és una producció escrita i interpre-
tada per Alejandra Jiménez Cascón. Una narració que 
t’explicaran 12 personatges que decideixen expres-
sar-se en 9m2 de món escènic a través d’una única 
actriu. Un text humà. Cru. Honest. Ple de feminitat, de 
tendresa i de realitat. 
Acte organitzat en col·laboració amb el Centre Cívic 
Sant Martí. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al web 
de l’Auditori Sant Martí. Aforament limitat. Espai 
accessible.

Blanca Desvelada Cia. Aleteig Teatre

Del 6 al 27 d’octubre
Casal de Barri de la Vila Olímpica - Can Gili Nou
Exposició “Figures orgàniques”
de Teresa Pampalona
Exposició d’il·lustracions de tècniques diverses. Activi-
tat: “Taller de Serigrafia Artística” el dijous 20 d’octubre 
de 17 h a 18.30 h. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia via:
cb@aavv-vilaolimpica.com. Espai accessible.
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canvi intensiu, on s’aprofundirà en els processos creatius 
grupals. Des del cos com a suport de les nostres existèn-
cies en una societat marcadament patriarcal, colonitza-
dora i capitalista, recuperem l’exercici de reunir-nos, 
de reconèixer-nos i de retroalimentar-nos de manera 
horitzontal. Les sessions a la sala es combinaran amb 
treball a peu de carrer. Impartit per Teatro en Movimien-
to Callejerx (direcció i dramatúrgia guiada per Ximena 
Cañas, i disseny integral guiat per Lucia Valenzuela).
Inscripcions a la web del centre cívic a partir del 
19/09/22. Preu: 45,99 €.

Dimecres 26 d’octubre a les 19.30 h.
Centre Cívic Parc Sandaru
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL: Tránsitos de 
David Teixidó i Mariana Percovich
Tránsitos s’endinsa en trànsits vitals tals com el càncer, 
l’amor o la vellesa, a través de cinc personatges que 
formen una família on dues dones trans, una persona 
no binària, un jove queer i una vella drag encarnaran, 
des dels seus cossos i identitats dissidents, històries 
humanes que escapen dels seus trànsits de gènere.
Gratuït amb reserva prèvia a través del web:
https://ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/parcsandaru/p/48043/escenic
-presenta-transitos-bdc-de-david
-teixido-i-mariana-percovich 

Divendres 28 d’octubre a les 18 h.
Auditori Sant Martí
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL: VIOLETES
Violetes, peça resultat de la recerca de testimonis de la 
postguerra de la Guerra Civil Espanyola i la recuperació 
del llegat cultural artístic d’aquell temps, amb l’objectiu 
de posar en contacte una generació silenciada (gent 
gran) i les noves generacions. Es centra en el moviment 
homosexual a l’època de la postguerra.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al web.

Violetes

Diumenge 9, diumenge 23 i diumenge 30 d’octubre 
a les 18 h.
Auditori Sant Martí
Cicle Piano en Femení
“Piano en femení” és un nou cicle que vol recuperar i 
posar en valor el repertori musical present i passat de 
les dones compositores de casa nostra i de tot el món. 
Amb el piano com a fil conductor, farem un recorregut 
musical a través de les mans i la veu de 4 dones intèr-
prets que des de fa anys estan treballant per recuperar 
una repertori tant especial. Diumenge 9 actua “Duo 
vela”, el diumenge 23 actua “Dotze” i el diumenge 30 
actua “Ester Vela”.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al web

Divendres 7 d’octubre a les 19.30 h.
Centre Cívic Parc Sandaru
Mostra’T presenta: Norma
de la Cia. Massapà Bedbé.
Quatre personatges estrambòtics, més propers a un 
univers paral·lel d’éssers bufonescs que a la quotidiana 
realitat a què estem avesats, es troben sols dins d’un 
local okupat després de més de quaranta dies de festa 
ininterrompuda. Els volen fer fora, i la raó és ben sim-
ple: l’espai mai ha sigut seu i ara l’ha adquirit una penya 
madridista per construir-hi el seu local al barri. Elles però, 
la Petra, la Gina, la Keta i la Mina, no pensen sortir en-
cara que els llencin l’edifici al damunt.
Taquilla inversa amb reserva a través del web del Sandaru:
https://ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/parcsandaru/p/48057/mostrat
-presenta-salve-regina-de-cia-los
-espejos-son-para-mirarse 

Divendres 14 d’octubre a les 20 h
Centre Cultural La Farinera del Clot
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL:
NUA (Radiografia d’un trastorn) 
A càrrec d’Ann Perelló i Andrea Ros
Monòleg, amb tocs d’humor, que actua de diàleg amb 
el públic, on podrem viure una confessió, la revelació 
d’un secret relacionat amb un TCA, sense quarta paret 
ni xarxa. Una reflexió  sobre els trastorns alimentaris i 
la pressió estètica.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al web: 
www.farinera.org

Del dilluns 17 d’octubre al 28 de novembre
Dilluns de 19.15 a 20.45 h
Centre Cívic Can Felipa
Taller de performance feminista a l’espai urbà
Taller teòric i pràctic de performance a l’espai urbà des 
d’una perspectiva feminista, dirigit a dones i dissidències 
sexuals que s’interessin en les arts de carrer, l’escriptura i 
la composició visual. Es proposa com una trobada i inter-
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Divendres 4 de novembre a les 19.30 h.
Centre Cívic Parc Sandaru
Mostra’T presenta: “Salve regina” de Cia. Los es-
pejos son para mirarse
La obra nos traslada a la vida de Regina... que no está 
bien. Desde hace meses un tic-tac le taladra el ánimo. 
Mientras lidia con este sonido repetitivo e incesante, ha 
empezado a plantearse si quiere o no ser madre, y en 
caso de serlo, de qué manera lo haría... No tiene pareja 
estable, ni dinero para congelar óvulos, la Seguridad So-
cial le cubriría la inseminación artificial pero... ¿Quiere 
ser madre soltera?
Taquilla inversa amb reserva a través del web del 
Sandaru.

Del divendres 4 al 25 de novembre
Casal de Barri de la Vila Olímpica - Can Gili Nou
Exposició “Llops” de Núria Morgades

Dijous 17 de novembre a les 19 h.
Auditori Sant Martí 
DOCUMENTAL DEL MES: ESTIMADA SARA
Un emotiu retrat de la Sara, la primera dona taxista de 
l’Afganistan. La cineasta Patrícia Franquesa captura la 
força d’una dona poderosa que trenca barreres en una 
societat marcadament patriarcal. El rostre de la Sara 
mostra uns ulls brillants, incansables per defensar els 
drets de les dones i aconseguir allò que semblava impossible.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al web.

Divendres 18 de novembre a les 18 h.
Sala La Pau
TARDA JOVE: LAAZA
Laura Aznar Grau (alias Laaza) és una cantautora i 
productora nascuda a Barcelona l’any 2000. La seva 
proposta musical consisteix en la interpretació a veu i in-
strument de cançons pròpies. Laaza busca compartir les 
seves experiències més personals a l’escenari del mode 
més honest i natural possible. Activitat organitzada per 
l’auditori de Sant Martí.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al web.

Laaza

Dijous 24 de novembre a les 19h 
Centre Cívic Can Felipa
Ai CONY! d’Eva Barceló
Sóc dona i còmica, i això no és un acudit. Va de debò. Ja 
sé que sona fort, però les dones no només riuen de les 
bromes dels homes, de fet, també podem fer comèdia. 
A ‘Ai CONY!’ parlaré del masclisme, del feminisme, dels 
homes, de les dones i de la tia Carmen, que juga en una 
altra lliga. Espectacle apte, i també recomanat, per a 
homes.
Espectacle impulsat pel programa Sant Martí en Fe-
mení per donar suport a dones creadores.  
Activitat gratuïta amb reserva prèvia al web del 
Centre Cívic Can Felipa.

Divendres 25 de novembre a les 17.30 h
Centre Cívic Can Felipa
Club de lectura feminista - Els homes m’expliquen coses
Un club de lectura conjunta no mixt en el marc del 25N, 
Dia Internacional per a l’eliminació de la violència en-
vers les dones, per conèixer i aprofundir en el text 
“Els homes m’expliquen coses” de Rebecca Solint. A 
càrrec de La Carbonera. 
Gratuït amb reserva prèvia a la web del Centre 
Cívic Can Felipa.

Divendres 25 de novembre a les 18 h.
Casal de Barri de la Vila Olímpica - Can Gili Nou
La Penosa història de Penélope López
En commemoració del dia contra la violència de gènere.
Activitat gratuïta.

Divendres 25 de novembre a les 18 h.
A la plaça de davant del Centre Cívic Sant Martí
MONÒLEGS A LA PLAÇA
NUS Cooperativa
Un espectacle de carrer per reflexionar sobre les vi-
olències al voltant del gènere que es donen a l’espai 
públic. El públic trobarà a la plaça uns personatges 
que explicaran el seu dilema: han presenciat un acte 
de violència masclista/LGBTIfòbica a l’espai públic i 
no han sabut com actuar. 
Activitat oberta a l’espai públic.

Monòlegs a la plaça. NUS Cooperativa
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de creació en residència a Can Felipa. Posant en relació 
materials visuals i sonors generats en les trobades de re-
flexió i creació que hem fet amb treballadorxs sexuals de 
diversos àmbits i també amb persones d’altres col·lectius 
travessats per lluites que tenen punts en comú amb ellxs 
com Cuidadoras sin papeles, Don’t hit a la negrx, Sindicat 
d’habitatge del Raval, Yayoflautas i PAHC de Sabadell. 
Gratuït amb reserva prèvia a la web del Centre 
Cívic Can Felipa.

Divendres 9 de desembre a les 20 h
Centre Cívic del Besòs i el Maresme
Músika al barri: La Queency, La Blakie i
Raysablocked
Artistes que fan de la música urbana i el reggaeton la 
seva marca personal.
Activitat gratuïta. Reserva d’entrades, quinze 
dies abans de l’actuació, online o presencial. 

Dilluns 12 de desembre a les 20 h.
Centre Cultural La Farinera del Clot
MONÓLOGOS WOOOMAN 
Les còmiques Paloma Jiménez (Homozapping i Estic 
Rara) i Alejandra Jiménez Cascón (El Club de La Comèdia 
i Eurovisió) ens porten un espectacle d’humor amb veu 
femenina. Elles són unes gamberres i transformaran en 
comèdia situacions masclistes viscudes, conscienciant a 
través del riure.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al web:
www.farinera.org

Divendres 16 de desembre a les 18 h.
Sala La Pau
TARDA JOVE: BOJA
Mariona Esplugues
Què passa, realment, dins la consulta d’un psiquiatra? 
Boja és un espectacle que retrata en primera persona 
l’experiència viscuda per l’actriu en els darrers 16 anys 
a consultes de diversos psiquiatres. 
Què em passa? Què em passa? La Mariona fa anys 
que s’ho pregunta. Ningú es pot arribar a imaginar 
que les respostes a la seva pregunta poden arribar a 
ser tan inèdites com còmiques. Un espectacle sobre 
la recerca de la pròpia identitat i del sentit de la vida 
quan sembla que ja res té sentit.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al web.

Boja

Divendres 25 de novembre a les 21 h.
Centre Cívic del Besòs i el Maresme
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL: Divinas y 
encontradas
Las Opinólogas
Las Opinólogas és una banda femenina en clau d’humor 
feminista i subversiu. Són quatre dones de la generació 
millennial que aborden temàtiques de l’actualitat passat 
pel filtre de les seves opinions personals. 
Activitat gratuïta. Reserva d’entrades, quinze dies 
abans de l’actuació, online o presencial.

Divinas y encontradas, Las Opinólogas

Divendres 2, 9, 16 i 30 de desembre a la tarda
Centre Cívic del Besòs i el Maresme i Sala Carlos 
Díaz (INS Barri Besòs)
Festival Dona Crea- Crea Mujer
Festival que neix amb la voluntat de mostrar com veuen 
el món les dones. Acull obres de teatre de creació amb 
visió de dona i de tot el món per mostrar altres visions 
i sensibilitats.

Festival Dona Crea - Crea Mujer

Divendres 9 de desembre a les 19.30 h
Centre Cívic Can Felipa
OTRAS
Raquel Cors (artista resident)
OTRAS és un projecte d’arts escèniques sobre el treball 
sexual fet en col·laboració amb treballadorxs sexuals i 
que mostra el seu procés en diferents formats. En aquest 
primer episodi compartirem a través d’una instal·lació 
artística diversos materials elaborats durant el procés 
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Reserves i més
informació

Auditori de Sant Martí 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/auditorisantmarti 

Plaça d’Angeleta Ferrer, 2 

 
Centre Cívic del Besòs i el Maresme 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elbesosielmaresme 
Rambla de Prim, 87 

 

Centre Cívic Can Felipa 
http://www.cccanfelipa.cat/el-centre/centre-civic-can-felipa/ 

Plaça Josep Maria Huertas Claveria, 1 
 

Centre Cultural La Farinera del Clot 
  https://farinera.org/ 

Gran Via de les Corts Catalanes, 837 
 

Centre Cívic Parc Sandaru 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/parcsandaru 

Carrer de Buenaventura Muñoz, 21 
 

Centre Cívic Sant Martí 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/santmarti 

Carrer de la Selva de Mar, 215

Casal de barri de la Vila Olímpica - Can Gili Nou
cb@aavv-vilaolimpica.com 
Carrer de Taulat, 3-5 baixos
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