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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”?
La CORAL PERFORMANCE#METOO és un espai de cura 
i empoderament a través de l’art.
Activitat gratuïta. Telèfon: 644 00 24 66
coralmetoo@gmail.com
Per a més informació podeu visitar el web. 

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…
Dades de contacte: entredonespira@gmail.com

Dimarts 17 de gener a les 17.30 h
Centre cívic del Besòs i el Maresme
Gnoma A càrrec de la Cia. Pea Green Boat 
La gnoma Gwendolyn i la seva amiga Matilda l’ocell, 
han construït una casa per viure juntes. N’estan molt il-
·lusionades però poc a poc s’adonen que la convivència 
no és tan senzilla.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al web del 
centre cívic.

Diumenge 22 de gener a les 12 h
Teatre Jesús Conernau del Centre Cultural La 
Farinera del Clot
La princesa en texans
Al País del Poble Sec fa temps que no hi plou, i per aca-
bar-ho d’arreglar, un terrorífic drac es beu la poca aigua 
que raja de la Font Dolça. Prepareu-vos perquè, dos 
peculiars venedors ambulants, ens explicaran aquesta 
fantàstica llegenda.
Venda d’entrades a www.farinera.org a partir del 
dilluns 16 de gener. Preu: 4,5€

A partir del 27 de gener 
Divendres de 19.15 a 20.45 h 
Centre cívic Can Felipa
Playback i risoteràpia per a dones majors de 40 anys
Un taller de playback dedicat a l’expressió corporal a 
través de la música, el ball i el moviment. 
Gratuït (9 sessions). Inscripcions a través de la 
web del centre cívic Can Felipa.

Programació
Diumenge 29 de gener a les 12 h
Centre cívic Can Felipa
El Secret De Les Nimfes Cia. Toma Pa’ Ti (Companyia 
resident)
La Volvoreta i en Teo són millors amics a l’insti. D’aven-
tures pel bosc coneixeran... a una Nimfa! Una aventura 
que les farà conèixer-se a si mateixes com mai abans ho 
havien fet. Recomanat per nens i nenes de 6 a 12 anys. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a la web 
del centre cívic.
Servei traducció de llengua de signes amb 
reserva enviant un correu electrònic a
administracio@cccanfelipa.cat

Dijous 2 de febrer de 18 a 19.15 h
Centre cívic Sant Martí
Conferència/taller: el rol de la dona en les òperes 
de Verdi i Puccini
Breu recorregut històric a través de vídeos, comentar-
is i en una anàlisi dinàmica on analitzarem particular-
ment als personatges clau de les obres dels autors del 
post-Romanticisme i Verisme. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al web del
centre cívic. 

Des del dijous 2 de febrer al 23 de març 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 dissidèn-
cies sexuals que s’interessin en les arts de carrer, l’es-
criptura i la composició visual. Impartit per Teatro en 
Movimiento Callejerx.
Inscripcions a la web del centre cívic a partir del 9 
de gener Preu: 52,56 €

Del divendres 3 al 5 de febrer
Festival Sereia
La tercera edició del Festival Sereia es durà a terme 
coincidint amb les celebracions de Yemanjà i La Cande-
lera. El festival pretén crear ponts entre la cultura popu-
lar brasilera i la ciutat de Barcelona.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a la web 
del centre cívic.

Diumenge 5 de febrer de 11.30 h fins les 17 h
Esplanada del Casal de joves del Clot
Feminisme interseccional: ¿cap a on anem?
Es durà a terme una Taula rodona on convidarem a 
dones interseccionades per diferents violències: rac-
isme, transfòbia, islamofòbia, aporofòbia... L’acte aca-
barà amb un dinar popular amb vermut i música amb 
Dj. Karmelas.
Activitat gratuïta.
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Activitat inclosa dins el Més que Muses, Cicle de Dones Creadores.
Després de l’èxit de les darreres edicions, arriba la 9a Fi-
nal del Concurs de Monòlegs humorístics de dones. Les 
finalistes del certamen ens mostraran la seva proposta 
d’entre les que s’escollirà la guanyadora. Tot plegat pre-
sentat per Impro Barcelona.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a
www.farinera.org a partir del dilluns 20 de febrer.

Durant tot el mes de març
Centre Cívic del Besòs i el Maresme
Cicle aDona’t
Cicle cultural que serveix com a punt de partida per a 
dur a terme actes, xerrades, projeccions, exposicions i 
diverses activitats que permetin reflexionar entorn el 
paper de les dones a la societat, els rols de gènere i el 
paper del patriarcat.
Activitat gratuïta. Consultar la programació a la 
web del centre cívic. 

Dijous 2 i divendres 3 de març de 19 a 20.30 h
Centre cívic Can Felipa
8M: Taller de serigrafia
Un taller no mixt per aprofundir en la tècnica de la 
serigrafia en el marc el Dia Internacional de les Dones. 
Mirarem d’impulsar la creativitat de forma col·lectiva 
fent un disseny amb una de les temàtiques reivindica-
tives que envolten el 8M. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al web del 
centre cívic a partir del 9 de gener.
Preu: Gratuït + 10 € material.

Divendres 3 de març a les 20 h
Sala Carlos Díaz (Institut Barri Besòs)
No es país para negras
Amb un to d’ironia, llenguatge físic i una gran dosi de 
realitat crua, a partir de la seva pròpia experiència posa 
damunt de la taula el racisme, la sexualització de les 
dones negres i la identitat d’una dona negra, de família 
negra, nascuda en un país de blancs.
Espectacle inclos dins el Barcelona Districte Cultural
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al web del 
centre cívic.

Divendres 3 de març a les 21 h
Bar del  Centre Cultural La Farinera del Clot.
Nit de Muses Bailongas: Bingo Musical + DJ’D 
Blondie Gaga
Participa a un bingo musical on només sonaran cançons 
de dones.     
La nit seguirà amb una sessió de DJ on han preparat 
una sessió plena de hits de les dones més rellevants del 
sector musical.   
Activitat gratuïta.

Del diumenge 12 al dissabte 25 de febrer
Sala d’Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural 
La Farinera del Clot
Un àlbum familiar de cures
Mitjançant la fotografia, l’escriptura i el brodat “Un àl-
bum familiar de cures” planteja i dona visibilitat com el 
treball domèstic i de cura, no retribuït econòmicament, o 
pagat amb amor, és un veritable sostenidor de la família i 
del sistema econòmic en què vivim. Entrada lliure.

Divendres  24 de febrer a les 20 h
Teatre Jesús Conernau del Centre Cultural La 
Farinera del Clot
No es país para negras (+ col·loqui post-funció)
No es país para negras és una comèdia dramàtica, que 
et congela el somriure. Després de la funció es real-
itzarà un col·loqui amb la protagonista.
Espectacle inclòs dins el Barcelona Districte Cultural.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a
www.farinera.org a partir del dilluns 20 de febrer.

No es país para negras

Divendres 24 de febrer
Centre cívic del Besòs i el Maresme
Alba Alsina quartet. El principio
Alba Alsina és una saxofonista de jazz que fusiona músi-
ca electrònica amb flamenco-jazz creant un directe 
intuïtiu, fresc i elegant. Amb El Principio (Autoeditat, 
2020) presenta vuit escenes absolutament personals 
i biogràfiques. Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia al web del centre cívic.

Dissabte 25 de febrer d’11 a 13 h
Centre Cívic Parc Sandaru
Taller: Cabaret Empoderador Cia. La Melancòmica
El cabaret no és tot pit i cuixa, plomes i corsets: des 
de Marelene Dietrich fins a Nuria Feliu o Guillermina 
Motta, el cabaret d’estil alemany ens permet fer crítica 
social i denúncia teatral des de l’humor, la música i l’em-
poderament de la dona lliure. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Activitat 
femenina (dones cis, trans i persones no binàries 
de tendència femenina).

Dissabte 25 de febrer a les 19 h
Teatre Jesús Conernau del Centre Cultural La 
Farinera del Clot.
9è Concurs de Dones Monologuistes
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Dissabte 4 de març (primera part) i dissabte 11 
de març
Carrers, jardins i places dedicades a dones a la 
Verneda de Sant Martí
Itinerari per la Verneda de Sant Martí
L’espai públic vernedenc té un centenar de carrers. 
D’aquests, no arriben a vint els que porten nom de 
dones. Un recorregut per conèixer la seva vida i els seus 
mèrits per haver accedit a l’honor de ser recordades en 
el nomenclàtor de la ciutat..
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Inscripcions al web del centre cívic.

Dissabte 4 de març a les 20 h
Teatre Jesús Conernau del Centre Cultural La 
Farinera del Clot.
Amaia Miranda
La cantautora basca Amaia Miranda, guitarrista i com-
positora, presenta el seu primer disc Cuando se nos 
mueren lo amores.
Concert inclòs dins el Barcelona Districte Cultural
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a
www.farinera.org a partir del dilluns 27 de febrer. 

Amaia Miranda

Dilluns 6 i dimarts 7 de març de 18 a 19.30 h
Centre cívic Can Felipa
Taller 8M: Poster art
Vine a fer el teu primer pòster art amb motiu del Dia 
Internacional de les Dones. Taller no mixt recomanat a 
partir de 16 anys (les usuàries menors de 18 anys hau-
ran de fer la inscripció presencialment al centre cívic). 
Impartit per Elisa Battiston.
Inscripcions a la web del centre cívic a partir del 
9 de gener. 
Preu: Gratuït amb inscripció prèvia + 5 € material.

Dilluns 6 de març a les 16 h
Centre cívic Parc Sandaru
Activitat dels Casals de Gent Gran del Districte 
de Sant Martí en motiu de la celebració del Dia 
Internacional de les Dones
Per a més informació consultar la pàgina web del 
centre.

Dimarts 7 i 14 de març de 18 a 20 h
Centre cívic Sant Martí, sala Tercera
Brodant icones feministes
Partim d’una imatge representativa. Cada persona 
completarà el treball, si així ho desitja, agregant la seva 
empremta personal brodada, escrita o dibuixada per a 
generar així un treball únic i original. A càrrec d’Alejan-
dra Moschini.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al següent enllaç. 

Dimarts 7 de març a les 18 h
Centre cívic Parc Sandaru
Celebració del 8M. Acte central del Districte de 
Sant Martí.
Organitzador: Districte Sant Martí
Acte obert

Dijous 9 de març a les 19 h  
Auditori Sant Mart
Pantalla Barcelona: Ema
Cinema - Dir. Pablo Larraín, Chile, 2019, 102’
Ema decideix separar-se de Gastón després d’entregar 
Polo en adopció. Desesperada pels carrers del port de 
Valparaíso, Ema busca nous amors per apaivagar la cul-
pa. Tanmateix, aquest no és el seu únic objectiu, també 
té un pla secret per recuperar-ho tot.
Edat recomanada: A partir de 16 anys. Activitat 
gratuïta amb inscripció prèvia. 

Divendres 10 de març a les 19 h
Auditori Sant Martí
A ritme de… Maloca
Música - dones transgresores a les músiques del Brasil
La música de Maloca, banda impulsada per la cantant i 
compositora Yolanda Pérez, ens porta a conèixer música 
brasilera diferent de la més popular i escoltada, prenent 
com a referència a artistes de la talla de Maria Rita, 
Càssia Eller o Simone entre d’altres. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 

Divendres 10 de març a les 19.30 h
Centre cívic Can Felipa
Museo de las relaciones imposibles: amarillo
Cia. Rommelen - (Companyia resident)
L’obra registra en un diari íntim les seves estranyes 
vivències durant la seva reclusió després de patir una 
crisi nerviosa. Amb ella ens endinsem a les parets que 
la confinen per a esbrinar què són les estranyes formes 
que sorgeixen dels murs.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a la web 
del centre cívic.
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Divendres 17 de març a les 19 h
Auditori Sant Martí
A ritme de… Lilith In Wonderland Música - Jazz 
Espectacle dedicat a les dones en el jazz. Les dones al 
jazz... sempre hi han estat! Lilith in Wonderland és un 
espectacle-concert en format quartet de jazz.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

Diumenge 19 de març a les 12 h 
Auditori Sant Martí
Barcelona Districte Cultural: La Motxilla de l’Ada
Teatre - Cia. Teatre al detall
Espectacle familiar amb música en directe de La Tresca i 
la Verdesca, que ens parla de la identitat de gènere, per-
què allò de nen-nena, home-dona, blau-rosa… Guardo-
nat amb el Premi de la Crítica 2021 al Millor espectacle 
per a públic familiar.

Dimecres 22 i dijous 29 de març de 18.30 a 20.30 h
Centre cívic Parc Sandaru
Taller: Teatre crític amb consciència social
A càrrec de Mònica Barrio
Espai on a través del teatre trobem alternatives a con-
flictes quotidians. Enfocarem el fet teatral com a eina 
transformadora, alliberadora i sanadora, i l’espai es-
cènic com un espai de reflexió on assajar la vida, repen-
sar-la i jugar amb les alternatives. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 

Dijous 23 de març a les 17.15 h
Sala La Pau
Tarda Familiar a la Sala La Pau: Contes Que Vetllen 
Per La Igualtat Titelles - Cia. Alma i la mar de contes
En aquesta ocasió, l’Alma portarà dos contes per pas-
sar-ho d’allò més bé, i alhora, fomentarà valors tan 
importants com: la llibertat, el respecte i la igualtat de 
gènere. 
Edat recomanada: a partir de 3 anys.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Divendres 31 de març de 18.30 a 20.30 h
Taller-conferència: connexió corporal i plaer sexual
Centre cívic Sant Martí
Aquest taller està adreçat a dones i persones amb vagi-
na on a partir de jocs, dinàmiques de reflexió, activitats 
corporals i exercicis tàntrics es fomenta l’autoestima 
sexual i la connexió amb el plaer. A càrrec d’Itsasne 
Gogara i Noe Bicha
El Centre Cívic Sant Martí col·labora duent a terme una 
activitat trimestral inclosa en el projecte ReGenera’t 
(Centre Cívic Pati Llimona).
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al següent 
enllaç. 

Divendres 10 de març a les 20 h
Teatre Jesús Conernau del Centre Cultural La 
Farinera del Clot.
Mi madre en bragas A càrrec de la cia. Cándida
Homenatge que l’Anna li vol fer a la seva mare, la Rosa, 
i també l’espectacle que la Rosa vol fer amb la seva fil-
la Anna. I també és el fracàs absolut de les intencions 
d’una i l’altra, i també el motiu pel qual fracassen. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a
www.farinera.org a partir del dilluns 6 de març.

Dissabte 11 de març a les 20 h
Teatre Jesús Conernau del Centre Cultural La 
Farinera del Clot.
Gessamí Boada (concert)
L’art d’estimar és el nou disc de la cantautora catalana 
Gessamí Boada. Amb un llenguatge proper, l’autora 
pretén anar molt endins parlant-nos de l’amor romàn-
tic, del desamor, del dol i de la llibertat.
Organitzador: Centre Cultural La Farinera del Clot
Venda d’entrades a www.farinera.org a partir del 
dilluns 6 de març. Preu: 6 €

Dimecres 15 de març a les 19.30 h
Centre cívic Parc Sandaru
Concrette Matter Cia. Los Detectives
Concrette Matter ens parla de la realització i la projec-
ció a través de la relació materno-filial i, com és habitu-
al en Los Detectives, posant el focus en referents i cossos 
femenins.
Concert inclòs dins el Barcelona Districte Cultural.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

Dijous 16 de març a les 19 h
Auditori Sant Martí
Documental del mes: No Place Like Home 
Cinema - Dir. Emilie Beck, Noruega, 2022, 70’
Priyangika Samathie va néixer a Sri Lanka i va ser 
adoptada per una família de Noruega a les set set-
manes de vida. El coratge per buscar la família biològi-
ca converteix un viatge de reconciliació amb les seves 
arrels en una recerca de detectius.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

Divendres 17 de març de 18 a 21 h
Centre cívic Sant Martí
Grans receptes, grans cuineres
Cuinem receptes de les nostres benvolgudes i recon-
egudes cuineres: Carme Ruscalleda, restaurant Sant 
Pau; Fina Puigdevall, restaurant Les Cols. També prepa-
rarem plats fets per al col·lectiu La Cuina de Sils.
Inscripcions al següent enllaç. Preu: 9,15 euros + 6 
euros d’ingredients.

https://santmarti.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=17
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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 Joves La Traca
Gran Via de les Corts Catalanes, 837, pis -1
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https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/parcsandaru 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/santmarti 
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