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               ccalbareda

A totes les activitats cal reserva prèvia. Cabuda limitada.
Per a més informació consulteu el web de cada centre. 
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bres de la violència obstètrica. 
A càrrec de La Maièutica

COSAS DE NEGROS                                          
OR BLACK IS BEAUTIFUL
Dimecres 18 de gener, a les 19 h             
Teatre, música i poesia
Espectacle en clau d’humor, ple de vida, de poesia, 
de musicalitat, així com d’ironia i crítica antiracista. A 
càrrec de Cecília Bellorín, cantant i actriu, i Wally von 
Haus, pianista. L’espectacle serà al Sortidor. 

AFICIONÁ
Dimecres 22 de febrer, a les 19 h                
Dansa
Conferència ballada sobre l’afició al flamenc. El pro-
cés d’aprenentatge de la dansa flamenca es barreja 
amb la biografia, parteix de la il·lusió, però passa pel 
neguit i la frustració de no arribar als estàndards. A 
càrrec d’Ana Macaya. 

EL PEIX DAURAT, UN VIATGE                            
A LA BOGERIA
Dissabte 25 de febrer, a les 19 h               
Monòleg teatral                                     
Des d’una intimitat radical la protagonista i autora 
comparteix la seva experiència amb el trastorn men-
tal i els factors que el van provocar. Al llarg del trajec-
te es traça la relació entre la salut mental i aspectes 
de la vida contemporània com la pressió laboral, 
l’amor romàntic o la violència masclista.
A càrrec d’Anna Agulló

COS(I)FICADES
Dimecres 22 de març, a les 19 h        
Circ, dansa, teatre i fang
Un espectacle que a partir del fang, el circ, la dansa, 
el teatre, la música en viu i l’humor, ens transporta a 
un univers on podem parlar sobre el cos sense tabús. 
A càrrec de la Cia. Las Chicas del barro.

CINEMA

EL MEU BARRI ÉS UN MÓN: SAPS QUI 
ERA MARGARIDA XIRGU? 
Dijous 26 de gener, a les 18 h
Els nens i nenes del barri presentem un audiovisual 
comunitari sobre la figura de Margarida Xirgu fet a 
través de la recerca, entrevistes i el propi imaginari 
del grup, desenvolupat al Centre Cívic El Sortidor. 
Ens aproparem a aquesta actriu i directora teatral de 
Catalunya que va haver de marxar del territori espan-
yol per anar a Amèrica del sud.
Amb La Maleta del Cine i infants del Poble-sec. 

BARCELONA SPORTS FILM FESTIVAL 
JA TINC REFERENTS! 
Dijous 23 de febrer, a les 19 h
L’esport és una qüestió d’actitud, no de gènere. Amb 
tres curtmetratges i un documental ens endinsarem 
en els somnis d’esportistes que transformen la socie-
tat, les generacions i el món del segle XXI.
More Than Just a Game (9’), Girls Talk About Football 
(12’) i Perseguint un somni (54’) 
En col·laboració amb el Museu Olímpic i de l’Esport.

FAMILIARS

DONES PIRATA
Divendres 17 de març, a les 17.30 h        
Contacontes a partir de 4 anys
Qui ha dit que les noies no poden ser pirates? Sessió 
de contes en la que descobrirem Daniela la pirata i 
moltes d’altres. A l’abordatge! Amb La Carbonera 
Llibreria.

ITINERARIS

PAUL KLEE I ELS SECRETS DE                  
LA NATURA
Divendres 3 de febrer, a les 16.30 h
La mostra presenta l’obra d’altres artistes que tam-
bé van investigar aspectes fenomenològics naturals 
però que, pel fet de ser dones, no han rebut l’aten-
ció ni el tractament que mereixien. Amb la Fundació 
Joan Miró.

MEY RAHOLA (1897-1959):                    
LA NOVA FOTÒGRAFA
Dimecres 1 de març, a les 17 h
Una de les primeres dones en fer-se un nom en l’àm-
bit de la fotografia artística a l’estat espanyol. Va par-
ticipar en la construcció del nou paper de la dona en 
l’esfera pública durant la II República. Amb el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya.

DESCOBRIM L’HORT MEDIEVAL DEL 
MONESTIR DE PEDRALBES
Dimecres 15 de març, a les 11 h
Coneixerem els trets principals de l’alimentació me-
dieval i més concretament la dieta de les monges cla-
risses de Pedralbes a l’edat mitjana. Visitarem l’hort, 
la cuina i el refetor on s’explicarà les pràctiques as-
cètiques vinculades a l’alimentació en el món cristià 
medieval i més concretament en l’àmbit conventual 
femení.

TALLERS

FEMINISME PER FASCICLES:                 
LECTURES FEMINISTES PER               
SOBREVIURE AL SEGLE XXI
Dimarts, de 19 a 20.30 h                                                                      
Inici: 31 de gener (6 sess.) Preu: 33,87 €
Amb Carlota Freixenet, de La Carbonera llibreria

AUTODEFENSA FEMINISTA
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h                                        
Inici: 1 de febrer (8 sess.) Preu: 30,10 € 
Amb Francisca Wieneke

LA CUINA GITANA DE LA ROSITA
Dilluns 6 de març, de 18.30 a 21 h                
Suplement per a ingredients: 6 €
Amb  Rosita Cortés i Ricard Marí.
La dona ha tingut un paper fonamental en la trans-
missió generacional del patrimoni culinari romaní. La 
Rosita ens explicarà com han preservat les receptes 
familiars i cuinarem amb ella alguns dels plats que 
han passat de mares a filles.

CONCERTS 

GRAUWI + MARTA CASCALES
Divendres 10 de març, a les 20 h 
Projecte conjunt de pop intimista que dibuixa un 
vèrtex d’unió entre dos estils aparentment molt dife-
rents. En ella conflueixen música i lletra, delicadesa i 
cruesa, piano i veu. 

AMAIA MIRANDA
Divendres 17 de març, a les 20 h 
Enganxada a una guitarra des de nena, crea i can-
ta les cançons de lletres senzilles que traslladen qui 
l’escolta a un univers de calma, bellesa i sensibilitat. 
Cruesa, silenci i fusta. BDC

FERA Y LAS DISIDENTES
Divendres 24 de març, a les 20 h 
Un crit de llibertat personal i estil en què es barregen 
la potència en escena, l’activisme queer i LGTBIQ+, 
grans dosis d’actitud punk i una inclassificable fusió 
de gèneres vintage. 

NIHAN DEVECIOGLU &                        
SASHA AGRANOV
Divendres 3 de febrer, a les 20 h
Música tradicional i original en hebreu i turc, editada 

i recomposta amb la veu i loop de Nihan Devecioglui 
al violoncel i efectes electrònics de Sasha Agranov. 

XERRADES 

COLABORATORIO SINCRONIA
Dimarts 21 de febrer, a les 19 h
Es compartiran els resultats de l’espai de creació 
musical col·lectiu entre dones i dissidències, migra-
des i/o racialitzades amb interès en la música (amb o 
sense formació musical. Un diàleg reflexiu i d’escolta 
musical obert. Amb Naiara Armendariz i Francisca 
Casas-Cordero.

DONES DEL BARRI
Dijous 16 de març, a les 19 h
Selecció musical narrada per dones que van créixer 
amb la salsa durant la construcció dels barris popu-
lars als anys 80 a la reconeguda “Capital mundial 
de la salsa”, Santiago de Cali, Colòmbia. Melómana 
Linaza presenta l’audició amb diferents selectores. 

EXPOSICIONS 

CECILIA, UNA VENEÇOLANA                   
DEL POBLE-SEC
Del 10 al 31 de gener                            
Inauguració: dimarts 10 gener, a les 19 h
Cecilia Bellorín és una actriu, cantant, poeta i show 
woman veneçolana arrelada al Poble-sec. La seva 
personalitat artística i humana exhuberant, generosa, 
social i apassionada fa que sigui una persona estima-
da i valorada al barri. A càrrec de l’Associació cultural 
La BiblioMusiCineteca.

ROMÍS
Del 27 de febrer  al 27 de març
A càrrec de l’Arxiu Jacques Léonard
El terme romís significa dones en llengua romaní. Una 
selecció de 10 fotografies de l’arxiu familiar Jacques 
Léonard ens portaran als anys 50 i 60 del segle pas-
sat i ens mostraran la vida quotidiana de les dones 
gitanes que van viure a l’Espanya franquista.

ARTS ESCÈNIQUES

MALPARIDA
Divendres 13 de gener, a les 19 h              
Teatre                                                             
Dues amigues emprendran juntes un camí cap a la 
lluita per un part respectat i s’enfrontaran a les om-


