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Benvolgudes,
Engeguem un nou cicle reivindicatiu pel 8M, Dia Internacional de les Dones, amb l’objectiu de qüestionar
d’allò que el sistema patriarcal ens imposa com un mur
de formigó per limitar-nos en la consecució de la igualtat real i d’una societat justa.
Com qualsevol altre àmbit de la societat, l’economia
està al servei de les elits heteropatriarcals que es beneficien de l’escassa o la nul•la remuneració que reben les
feines fetes tradicionalment per les dones, com les cures
o el treball de caire social.
L’economia feminista ens ha de permetre reflexionar
sobre totes les bretxes que ens dificulten arribar al benestar, com el terra enganxifós en la progressió professional o les diferències salarials amb els homes, i també
sobre la precarització estructural de les professions feminitzades
Sense les dones que han garantit la pervivència de generacions i generacions de famílies de classe treballadora, el sistema productiu mai hauria assolit els índex
de creixement que coneixem en l’actualitat. Un sistema
que seria impensable sense les hores que totes nosaltres
regalem de bades a les tasques de les cures, o sense la
precarització que especialment pateixen les treballadores de la llar, majoritàriament dones migrades i racialitzades, que nodreixen l’estat del benestar amb feines
pèssimament retribuïdes.
Necessitem apostar per un model econòmic no especulatiu, que garanteixi els drets bàsics i aposti per la democratització de les cures, avançant en la distribució de
recursos i establiment de serveis públics de qualitat amb
perspectiva de gènere.
Aixequem la veu per capgirar l’economia i fer-la feminista!

Manifest 8M al Districte de Sant Andreu
El 8 de març es commemora el feminicidi d’un grup d’obreres del sector tèxtil
que van ser mortes cremades a la ciutat de Nova York per reivindicar els seus
drets laborals fa més d’un segle. És el símbol que marca la història d’antany en
veu i lluita, quan també es recorden les dones que han combatut i segueixen
combatent el patriarcat amb l’objectiu d’assolir la igualtat real i efectiva en la
nostra societat.
La situació laboral de la dona ha evolucionat al llarg de la història. Hem passat
de treballar a casa dedicant-nos a les cures sense remuneració a treballar a
fàbriques amb sous inferiors als homes i sense poder treure’ns de sobre la
responsabilitat de les cures. Després de múltiples vagues, d’alçar la veu i de
córrer carrers, hem anat aconseguint a poc a poc una ampliació de drets bàsics
que, malgrat tot, encara no ens iguala amb tot el que gaudeixen els homes.
Fent retrospecció, realment podem dir que la societat ha canviat el pensament
quant a la figura de la dona en el món laboral? Realment, som tractades o
mirades per igual?
Malauradament, ens segueix sorprenent quan és una dona la que ocupa un
càrrec directiu o quan du a terme un ofici masculinitzat, perquè la tradició ha
estat invisibilitzar-les. Al llarg de la història han hagut moltes persones que
han revolucionat la societat, i una part important d’aquestes persones, malgrat
les dificultats en ser ciutadanes de segona, han estat les dones. Dones com
Federica Montseny, Clara Campoamor, Marie Curie, Virginia Woolf o, de
més actuals com Greta Thunberg, integren un llarg llistat de pioneres que van
arriscar la seva integritat per fer-nos avançar a totes.
Aquest 8 de Març, fent nostres les paraules del novel·lista Jack Kerouac:
Brindem per les boges, per les inadaptades
per les rebels, per les esvalotadores,
per les que no encaixen,
per les que veuen les coses de manera diferent.
No els agraden les regles i no respecten l’estatus quo.
Les pots citar, no estar d’acord amb elles,
glorificar-les o vilipendiar-les
Però allò que no pots fer és ignorar-les.
Perquè canvien les coses.
Empenyen endavant la raça humana
Mentre alguns les vegin com boges,
nosaltres veiem el geni.
Perquè les dones que es creuen tan boges
com per pensar que poden canviar el món són les que ho fan.
Manifest a càrrec de Vaya Tela Trinitat i Grup de Dones Trinitat Vella
Consell de les Dones - Districte de Sant Andreu

Acte central del 8M
al Districte de Sant Andreu

Dijous 10 de març - 18 h
Espai Josep Bota - Recinte Fabra i Coats
Lectura del manifest a càrrec del Grup de Dones Trinitat Vella i Vaya Tela Trinitat
Presentació de l’audiovisual i performance sorgit de manera col·lectiva amb la
temàtica de fons de l’economia feminista. Amb el suport de Dona Cançó
Presentació del mural comunitari amb el suport de l’Associació Art-Teràpia Artenea
Acompanyament musical amb la pianista Lídia Facerías
i la guitarrista Helena Bantulà
Cloenda a càrrec del Grup de Dones Tracututrà
Organitza: Consell de Dones del Districte de Sant Andreu i Taula de Persones
amb Discapacitat, amb la col·laboració de Dona Cançó i l’ Associació Art-Teràpia
Artenea.
Acte accessible
Subtitulació en pantalla
Interpretació en llengua de signes

Baró de Viver
Conferència: Una mirada de
gènere a l’antigitanisme i al
Porrajmos, el genocidi romaní
Divendres 4 de març - 17.30 h
Espai Sinèrgics
La xerrada comptarà amb dues ponències
per analitzar com l’antigitanisme s’ha
expressat al llarg de la història d’una
manera específica i diferencial amb les
dones, i pararem especial atenció a
les vivències i testimonis de les dones
romanís durant el genocidi. L’objectiu
és fer visible una realitat històrica que
és invisibilitzada en el relat històric
hegemònic.
La primera ponència serà d’aproximació
a l’antigitanisme i a la seva expressió
amb dones gitanes (a càrrec de Pedro
Casermeiro) i la segon a ponència
se centrarà en analitzar la realitat de
les dones romanís durant el genocidi
ocorregut durant el règim nazi (a càrrec
de Anna Carballo).
Organitza: Rromane Siklovne i Espai
Sinérgics

Mirades veïnes, trenquem els
miralls
Divendres 4 de març – 18.00 h
Centre Cívic Baró de Viver
Inauguració de l’exposició Mirades
veïnes, mostra dissenyada a partir d’un
procés d’investigació de les inquietuds
del grup de dones de Baró de Viver
Temps de Dona, i creada mitjançant
l’experimentació amb la fotografia
documental com a eina artística.
Facilitació i producció a càrrec de Carles
Araguz.
Trenquem els miralls, mostra del projecte
de creació escènica amb perspectiva de
gènere, a través de la dansa i el teatre
amb joves dels instituts Dr. Puigvert i
Martí Pous. Direcció escènica a càrrec
de Marta Asamar i Candela Díaz.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre Cívic Baró de Viver,
Institut Dr. Puigvert, Institut Martí Pous,
AFA Martí Pous, ICUB i Centre de
Recursos Pedagògics/CRAB.

Celebració 8M amb el Casal
Infantil Baró de Viver
Dimarts 8 de març - 17.30 h
Plaça Baró de Viver
S’exposarà una tela amb contingut
reivindicatiu, feta amb retalls de diferents
colors, simbolitzant la força de les dones
juntes. El patchwork és col·laboratiu i
intergeneracional, cosit per les teixidores
del barri amb dissenys dels infants del
Casal Infantil Baró de Viver. També hi
haurà jocs amb perspectiva de gènere
per a totes les edats. Es reivindicarà
l’espai històric de les dones, així com
l’espai actual de les dones actuals de
l’entorn proper dels infants.
Organitza: Casal Infantil Baró de Viver

Bon Pastor
Teatre: Dona era, dona soc
Dimarts 1 de març - 19.00 h
Centre Cívic Bon Pastor
Les societats van evolucionant amb el
pas del temps. Canvien els valors i les
creences, les accions i les reaccions.
Però...
Realment
evolucionen
o
involucionen? Espectacle a càrrec de
CreArt, companyia integrada per actors
i actrius amb múltiples capacitats.
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor

Xerrada: Història del
Feminisme
Dijous 3 de març – 16.00 h
Casal Gent Gran Bon Pastor
Espai de reflexió al voltant de la història
del feminisme.
Organitza: Punt d’Informació i Atenció
a les Dones (PIAD) del Districte de Sant
Andreu

Activitat infantil: Relats i retrats
de dones referents de vida

Acte pel 8M
Divendres 4 de març - 17.30 h
Biblioteca Bon Pastor
Acte en commemoració del 8M,
organitzat per la Comissió Feminista
Bon Pastor i la Xarxa Jove Bon Pastor.
Presentació de l’Espai Feminista de la
Comissió Feminista que hi haurà a la
biblioteca.
Organitza: Xarxa Jove Bon Pastor

Col·loqui i projecció: Entre
dones, història d’un barri
Dilluns 7 de març - 16.30 h
Casal de Gent Gran Bon Pastor
Arrel del llibre Dones del Bon Pastor:
Histories de Vida i Treball, realitzem un
mini-documental d’històries de dones,
reflexions de vida i treball en el qual
abordem i visibilitzem diferents qüestions
que fan referència al significat de ser
dona, companya, mare i treballadora. El
contingut també reflexiona sobre quins
canvis ha patit la vida de les dones al
llarg del temps al barri.
Organitza: Casal de Gent Gran Bon
Pastor

Divendres 4 de març - 16.30h

Descobrim... Dones

Biblioteca Bon Pastor

Dilluns 7 de març - 17.30 h

Es crearà un espai a on els infants faran
la creació d’un dibuix generaran relat,
sobre alguna dona important i referent a
la seva vida. Posteriorment s’exposaran
a la Biblioteca.

Biblioteca Bon Pastor

Organitza: Biblioteca Bon Pastor i Casal
infantil Ciberaula Bon Pastor.

Activitat de descoberta de llibres
amb lectures, escenificacions, jocs i
animacions.
A càrrec de Merche Ochoa.
Per a infants a partir de 7 anys i públic
familiar.
Organitza: Biblioteca Bon Pastor

Taller: Sí, no, potser. Cos i
consentiment

Xerrada: Dona i envelliment

Dilluns 7 de març - 18.30 h

Casal de Gent Gran Bon Pastor

Centre Cívic Bon Pastor

En aquesta xerrada podrem conèixer
millor el nostre cos, com entendre’l i
cuidar-lo. Obrim un espai per l’autocura
i l’autoconsciència que ens ajudarà a
millorar els nostres hàbits i aprendre
noves tècniques per garantir un
envelliment saludable i actiu.

Dijous 10 de març - 16.30 h

En aquest taller proposem treballar el
consentiment des d’una perspectiva
de gènere a partir de l’experiència
corporal i el diàleg verbal. Es treballarà
a partir d’indicadors corporals i verbals
–emocionals i físics– corresponents
a situacions de consentiment i de no
consentiment.

Organitza: Mèmora

Taller per a grups de joves a càrrec de
l’Associació Qinèsia.
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor

Cafè de dones: ¿Què me toca
los ovarios?
Dimecres 9 de març – 11.00 h
Biblioteca Bon Pastor
Espai per compartir, dialogar i fer
tertúlia entre dones i reflexionar sobre
les violències invisibles que patim les
dones.
Organitza: Biblioteca Bon
Transforma’t Bon Pastor

Pastor

i

Presentació del llibre: Dones
del Bon Pastor. Històries de
vida i treball
Dimecres 9 de març – 18.00 h
Biblioteca Bon Pastor
Presentació a càrrec de l’autor, Aritz
García Gómez, i les protagonistes de la
publicació.
Aforament limitat
Organitza: Biblioteca Bon Pastor, Casal
de Gent Gran Bon Pastor i Cooperativa
La Fàbric@

Taller: Cos en xarxa -Tik Tok
Divendres 11 de març - 18.30 h
Centre Cívic Bon Pastor
En aquest taller, proposem treballar
amb la xarxa social Tik Tok per tal
d’acompanyar l’ús que en fan les
joves des d’una mirada crítica amb
perspectiva feminista i anticapitalista.
La seva creixent popularitat en els últims
anys entre les joves i el paper que hi juga
en ella el cos i la seva relació amb la
imatge, fan que considerem important
oferir recursos que permetin tenir cura i
reflexionar sobre el seu ús. Taller per a
grups de joves a càrrec de l’Associació
Qinèsia.
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor

Seminari-taller. La història en
femení: Dones i postguerra al
barri del Bon Pastor
Dijous 17 de març - 17.00 h
Biblioteca Bon Pastor
Amb Marta Delclós, Sònia Pons i Paula
Ustarroz. Projecte MUHBA Bon Pastor.
En aquest seminari-taller es tractaran
temes de la vida quotidiana de les dones
del Bon Pastor: des de les festes, els
actes lúdics i els casaments fins a altres
aspectes, com el que reflecteixen els
retrats de les dones al portal. Un punt
important és el paper del Mercat del Bon
Pastor com a espai de treball amb un
caràcter molt femení. També el rol de les
dones grans cuidadores de la canalla.
Altres indrets rellevants en aquest sentit
són la fàbrica de Can Sala al polígon del
Bon Pastor i la Fabra i Coats.
Informació i reserves al web del MUHBA
Organitza:
Museu
Barcelona (MUHBA)

d’Història

de

Inauguració de la placa dels
Jardins d’Isabel Domínguez
Dissabte 19 de març - 13.00 h
Davant del Mercat de Bon Pastor
Homenatge per la seva contribució a la
millora de la vida associativa i veïnal del
territori.
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes
de Bon Pastor

El Congrés i els
Indians
Xerrada: El cinema LGTBI+ al
món
Dijous 3 de març - 19.30 h
Centre Cívic Can Clariana Cultural
Mentre el cinema LGBTI+ intentava
treure el cap a Hollywood, què passava
a la resta del món? Des d’Àsia fins a
l’Amèrica Llatina passant per la nostra
pròpia cinematografia repassarem com
s’ha erigit el cinema queer al llarg dels
anys a diferents punts del planeta.
A càrrec d’Adrià Guxens.
Durada: 90 minuts.
Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural

8M: Música i tecnologia a les
grades

Taller: Body percussion

Divendres 4 de març - 17.00 h

Plaça del Canòdrom

Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica
– Canòdrom

En el marc de la programació del 8M
del Districte de Sant Andreu, s’organitza
una trobada amb dones a la plaça del
Canòdrom per fer un taller de body
percussion. Aquest taller es va dur a
terme al Districte de Sant Andreu en el
marc del 25N, i ara s’ha proposat una
trobada col·lectiva amb totes les dones
dels diferents barris del Districte.

El Canòdrom torna a ser el punt de
trobada entre l’escena musical, digital i
tecnològica amb tres concerts a les seves
emblemàtiques grades.
Comptarem amb la música d’artistes
locals amb projecció internacional com
Joana Serrat, Belén Kay i Loli Zazou,
així com amb un panell d’expertes de la
indústria musical i tecnològica amb les
quals conversarem sobre com hackejar
l’escletxa de gènere que observem a
les plataformes d’streaming musicals a
través de les dades obertes.
Les dones i les persones no binàries
pateixen més la bretxa digital: són
minoria en carreres universitàries
relacionades amb tecnologia i ciència,
i tenen més dificultats per accedir a
llocs de responsabilitat i visibilitat a les
empreses TIC. A través de la intersecció
entre música i tecnologia, reflexionem
sobre la necessitat d’incorporar una
mirada més diversa en els projectes
tecnològics.
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia al
web canodrom.barcelona.
Organitza: Ateneu d’Innovació Digital i
Democràtica – Canòdrom conjuntament
amb
EllESmusic,
DigitalFems
i
GenderDataLab.

Dissabte 5 de març - 12.00 h

Organitza: Consell de dones del Districte
de Sant Andreu

Lliurament de calendari de les
Dones Comerciants del barri
Congrés-Indians
Dimarts 8 de març - Durant tot el dia
Botiges de l’UBCI
Al barri de Congrés Indians, dintre de
l’Associació Unió de Botiguers Congrés
Indians (UBCI), un 75% dels comerços
estan dirigits per dones. És una de les
raons per les volem donar visibilitat
a aquest fet, lliurant un calendari
(de març a març) amb una part de la
nostra representació d’empresàries i
comerciants.
Es podrà aconseguir inicialment a totes
les botigues de la UBCI al preu d’1 €.
Aquest preu és merament simbòlic i
exclusivament per poder fer un tiratge
més ampli i poder arribar al número
més gran de veïnes i veïns del barri. A
més, durant tot el mes de març, s’aniran
publicant a xarxes les imatges del
calendari per recordar que el 8 de març
no és tan sols un dia de l’any.
Organitza: Unió de Botiguers CongrésIndians ( UBCI)

Inauguració de l’Exposició
d’Arpilleres

Activitat participativa:
Escenari lila

Dimecres 9 de març – 19.00 h

Divendres 11 de març – 19.00 h

Casal de Barri Congrés-Indians

Centre Cívic Can Clariana Cultural

Presentació de l’exposició del grup
d’Arpilleres del Casal de Barri CongrésIndians amb la participació del grup de
dansa urbana Papallones i de la Coral
de l’associació Caliu-Congrés . També
gaudirem dels Contes en Clau de Dona
amb la narradora Alícia Molina.

Celebrem el Dia de la Dona amb vàries
actuacions reivindicatives i en clau
femenina. L’escenari de Can Clariana és
feminista avui i sempre! Si vols participar
i pujar a l’escenari de Can Clariana,
escriu-nos a info@canclariana.cat.

Entrada lliure amb reserva prèvia al
Casal de Barri Congrés-Indians o a
través del telèfon 933513953.

Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural

Aforament limitat.
Organitza: Casal de Barri CongrésIndians

Presentació del llibre: Diario
sexual de una musa
Dijous 10 de març - 19.30 h
Centre Cívic Can Clariana Cultural
L’autora, Lola Rodríguez, amb la
col·laboració de membres d’Attikus, ens
parlarà sobre qüestions relacionades
amb la sexualitat i oferirà una lectura
dramatitzada del llibre.
A càrrec de Lola Rodríguez.
Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural i Attikus

A càrrec de: diverses participants

Cinefòrum amb perspectiva de
gènere: Ulleres liles
Dissabte 12 de març - 10.30 h
Escola taller de dibuix i pintura
Projectarem
les
pel·lícules
Nikki
l’aprenent de bruixa, film familiar, i
Frida biografia de l’artista (a les 17 h) i
les analitzarem mitjançant test feministes
com el test de bechdel.
Organitza: Associació Del Blau al Groc

Teatre: Blanca desvelada
Dissabte 12 de març – 18.00 h
Centre Cívic Can Clariana Cultural
Dues històries entrellaçades de 12
personatges que s’expressen a través
d’una única actriu. La de la Carmen,
una presa política de la Guerra Civil que
dóna a llum a un nadó en una presó. I la
de la Blanca, una jove actriu en l’època
actual, que sobreviu fent monòlegs
còmics.
A càrrec de: Aleteo Teatro
Durada: 75 minuts
Espectacle dins del circuit del Barcelona
Districte Cultural

La Sagrera

Xerrada: La tendresa
d’Adrienne Rich
Dijous 17 de març - 19.30 h
Centre Cívic Can Clariana Cultural
La poesia de l’Adrienne Rich posa
la tendresa al centre com a eina de
revolució política. En aquesta xerrada,
ens centrarem al seu llibre El somni
d’una llengua comú per veure com, des
de la seva veu poètica, Adrienne Rich
construeix un espai de conversa, cura
i resistència entre dones més enllà dels
temps i dels espais.
A càrrec de: Claudia Caparrós de CRISI,
Espai de Pensament Crític
Durada: 90 minuts
Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural

Acció: El latido de las
mariposas
Dilluns 7 de març – 17.00 h
Casal de Barri Torre de La Sagrera
L’alumnat del Centre d’Estudis Monlau,
en col·laboració amb “El latido de las
mariposas”, duran a terme una acció
reivindicativa en la que decoraran l’espai
amb missatges de respecte, penjaran un
mural i cantaran. Les papallones lluiran
al pati durant tota la setmana.
Organitza: El latido de las mariposas
en col·laboració amb Centre d’Estudis
Monlau i Torre de La Sagrera

Itinerari: BarceloDONA
Dissabte 19 de març - 10.30 h
La història l’han escrita sempre els homes,
parlant d’homes i per als homes. Però on
eren les dones mentrestant? Sempre han
estat presents encara que silenciades.
BarceloDONA és una de les moltes rutes
que es poden fer a Barcelona en les
quals la dona en serà la protagonista.
Hem triat un grup de dones que van
protagonitzar petites-grans històries de
la història de Barcelona.
A càrrec de: Meritxell
d’Adaptam Barcelona

Carreres,

Durada: 150 minuts
Preu: 11,72 €. Amb inscripció prèvia,
places limitades
El punt de trobada s’enviarà
participants uns dies abans
Organitza: Can Clariana Cultural

als

Xerrada El paper de la dona
en la fotografia
Dimecres 9 de març – 19.00 h
Xerrada virtual gratuïta via zoom.
Les dones han jugat i juguen un paper
determinant en la fotografia. I varen ser
crucials en els seus inicis, quan exercir
la professió de fotògrafa era una de les
maneres d’aconseguir emancipar-se.
Ponent: Jordi Oliver
Inscripció des de 15 dies abans a cutt.
ly/FUWTk2x
Les persones inscrites rebran un correu
amb l’enllaç a la xerrada.
Organitza: Centre Cívic La Sagrera “La
Barraca”

Taller: L’ús no sexista de la
llengua.

Taller de petanca femení
(melés) i performance 8M

Dijous 10 de març – 10.00 h

Divendres 11 de març – 17.00 h

Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

Club Deportivo Ràpid Bosco

Estratègies per a un ús no sexista
de la llengua en les comunicacions
interpersonals.

Partits de petanca entre dones amb la
col·laboració del Club Deportivo Ràpid
Bosco. A mig torneig, representació
d’una acció reivindicativa.

Organitza:
Consorci
per
a
la
Normalització Lingüística. Delegació de
Sant Andreu

Organitza: La Sagrera en Femení
Col·labora: SAAC Sagrera
Associació de Comerciants

Activa

Xerrada-col·loqui: Les cures al
centre
Dijous 10 de març – 17.00 h
Casal de Gent Gran La Palmera
Xerrada de presentació del servei Vila
Veïna i col·loqui sobre el concepte de
cures.
Organitza: Casal de Gent Gran La
Palmera en col·laboració amb Vila
Veïna (Pla de Barris de l’Ajuntament de
Barcelona)

Monòleg teatral: Fem(hi)
humor, de Cris Codina
Dijous 10 de març – 18.00 h
Centre Cívic La Sagrera “La Barraca”
Monòleg de comèdia que convida a
la reflexió des de l’experiència d’una
dona. Amb to irònic, la Cris convida a
passar una bona estona, fent conscient
de la desigualtat latent que continuem
vivint homes i dones. Relat que neix de
les vivències personals de l’actriu.
Inscripció des de 15 dies abans a cutt.
ly/oUQBt4n
Organitza: Centre Cívic La Sagrera “La
Barraca”

Taller d’autodefensa
Divendres 11 de març – 18.00 h
Casal de Gent Gran la Palmera
El taller d’autodefensa a partir d’eines
teòriques i pràctiques reforça el nivell de
confiança i autoconfiança, l’autoestima i
l’autonomia, la seguretat i el autocontrol,
així com facilita una millor comprensió
de les violències masclistes i del sistema
patriarcal.
Organitza: Punt d’Informació i Atenció
a les Dones (PIAD) del Districte de Sant
Andreu

Bingo musical feminista
Divendres 11 de març - 18 h
Espai Jove Garcilaso
Bingo musical amb cançons i videoclip
que s’analitzaran des d’una perspectiva
feminista.
Organitza: Espai Jove Garcilaso

Cabaret de clown

Xerrada: #DolorsAleuOficial

Divendres 11 de març - 20h

Dijous 17 de març – 18.00 h

Espai Jove Garcilaso

Centre Cívic La Sagrera “La Barraca”

En aquest espectacle podrem gaudir del
clown gràcies a Rinclowncito de Merche
8A que, de ben segur, ens farà passar
una estona molt divertida a partir de
l’humor mentre es reivindica la figura de
la dona treballadora.

“Hola, sóc la Dolors Aleu, la primera
metgessa de Barcelona i de l’estat
Espanyol. Vaig néixer el 1857 i vaig morir
l’any 1913. Tinc un compte d’Instagram
on explico la meva vida com a dona,
metgessa i mare. Soc feminista, és clar”.
La divulgadora Ana Montserrat presenta
una xerrada sobre Dolors Aleu i d’altres
dones científiques a través del projecte
digital #dolorsaleuoficial.

Organitza: Espai Jove Garcilaso

FemMarket: Impulsem el
talent femení!
Dissabte 12 de març - 10h a 14h
Casal de Barri Torre de la Sagrera
El FemMarket forma part d’un projecte
de dinamització de dones artistes
del districte de l’eixample que s’està
desenvolupant a través de l’entitat Dona
Cançó. Aquesta és la primera edició i
vindran moltes més. Més d’una trentena
d’artistes estaran exhibint, actuant,
mostrant i en primera persona explicaran
les seves propostes. Un espai on el talent
femení és divers i plural, serà una festa
de la cultura feminista i de la possibilitat
de trobar sinergies i propostes noves.
Organitza: Dona Cançó

Inscripció des de 15 dies abans a cutt.ly/
WUWT64M
Organitza: Centre Cívic La Sagrera “La
Barraca”

Xerrada: L’art d’empoderar
Dissabte 19 de març – 17.00 h
Casal de Barri Torre de la Sagrera
Xerrada a càrrec de l’Andrea Font,
creadora i productora de contingut
digital. Des de la seva experiència
i perspectiva de dona i productora
audiovisual ens proposarà com treballar
la combinació d’intel·ligència emocional
i comercial per assolir la confiança
optima en sí mateixa, en definitiva, per
empoderar-se.
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes
de La Sagrera en col·laboració amb la
Torre de La Sagrera

Navas

Cinefòrum
Divendres 25 de març – 19.00 h
Espai 30, Ateneu Sagrerenc
Projecció del documental “Jo sí que
et crec”, de la Núria Vilà Coma i la
Norma Nebot. Perquè es qüestiona tant
les dones que denuncien una agressió
sexual? Institucions, policia, mitjans de
comunicació i societat fallen a l’hora de
proporcionar una resposta sòlida davant
d’aquesta xacra social. En acabar,
farem un col·loqui entre les assistents.
Organitza: La Sagrera en Femení
Col·labora: SAAC, Sagrera
Associació de comerciants

Activa

Concert: Maria Esteban
Quintet. Voces veladas.
Dijous 3 de març – 19.00 h
Centre Cívic Navas
Veus Vetllades és un espectacle que
tracta de donar visibilitat, dins del
sector de la Música, a algunes dones
actualment oblidades. El nostre treball
gira entorn d’aquestes sis artistes:
Betty Comden i Carolyn Leigh (lletristes
de standards de jazz i musicals de
Broadway), Blossom Dearie (intèrpret,
pianista i compositora), Ann Richards,
Chris Connor i June Christy (cantants).
La proposta que presentem es compon
de dues parts ben diferenciades. Una
primera en la qual es projectaran imatges
d’aquestes artistes i una segona part
que adoptarà forma de concert a càrrec
de María Esteban Quintet. Activitat amb
taquilla inversa i amb inscripció.
Intèrprets: María Esteban, direcció
musical i veu / Rai Paz, guitarra / Eric
Kopetz, contrabaix / Edu Cabello
Saxofon / Santi Colomer, bateria
Organitza: Centre Cívic Navas

Conferència Diversitats Índia:
La moderna societat urbana
Dimecres 9 de març - 18.30 h
Centre Cívic Navas
En aquesta sessió, trencarem amb més
estereotips, parlant sobre les noves
ideologies, el paper de la dona en
aquesta societat, així com l’educació
o els seus reptes de futur en un intent
d’oferir una visió didàctica, realista i
sense prejudicis.
Organitza: Centre Cívic Navas

Espectacle: De Kashmir a
Kanyakumari

Performance: Les filles de la
postguerra

Dijous 10 de març - 19.30 h

Dimarts 15 de març – 18.00 h

Centre Cívic Navas

Plaça Ferran Reyes

Bollywood, la indústria cinematogràfica
de l’Índia situada a Bombai, produeix
més de 1.000 pel·lícules a l’any. Les
escenes musicals són l’element més
representatiu dels films. En general,
en cada pel·lícula s’inclouen cançons i
danses típiques del país, barrejades amb
coreografies clàssiques, folklore i fins a
pop occidental. En aquest espectacle,
volem recorre l’Índia de nord a sud,
de Caixmir (Kashmir) a Kanyakumari
(antiga Comorin) mostrant diversos
estils de dansa amb les cançons de
Bollywood. Des de la preciosa dansa
clàssica de les ribes del riu Ganges a
Benarés a folklores de Maharashtra, així
com el ball de pals de Bruta semblança
a alguns folklores europeus, ballarem
junts amb els divertits i alegres ritmes del
Panjab.

Performance que reivindica el paper de
les dones en el context de la postguerra.
L’economia feminista i de les cures amb
temes com les pensions, la precarització
de les feines, i el paper en el sí de les
famílies estaran presents en aquesta
representació a càrrec del grup de
dones d’expressió corporal del Casal de
la Gent Gran Navas.

Organitza: Centre Cívic Navas

Taller: Teatre de les oprimides
Dimarts 15 de març - 11.30 h
Casal de Gent Gran Navas
El teatre de les oprimides es una
metodologia que transcendeix la
paraula i proposa fer ús del cos amb
les eines d’acció, transformació i presa
de consciencia; reconeixent els límits
i emocions desenvolupant conceptes
com els de violència, poder, diversitat,
perjudicis, i estereotips i la diferència
entre els conceptes d’oprimides i
víctimes.
Organitza: Punt d’Informació i Atenció
a les Dones (PIAD) del Districte de Sant
Andreu

Organitza: Casal de Gent Gran Navas i
la Comissió de Gènere - PDC Navas i el
CC Navas

Concert: Carola Ortiz, Pecata
beata
Dijous 17 de març – 19.00 h
Lloc: Centre Cívic Navas
Pecata beata és el tercer àlbum com a
compositora de la cantant i clarinetista
Carola Ortiz. En aquest nou treball,
l’artista egarenca, ha musicat poemes
d’escriptores catalanes com Montserrat
Abelló, Mercè Rodoreda, Víctor Català i
Anna Gual, entre d’altres, per celebrar,
a través dels seus versos, l’univers femení
de la seva terra. Es tracta d’un disc que
abraça temes com la sensualitat i la
força d’atracció de la dona, la mitologia
femenina mediterrània, de bruixes i
sirenes, i al mateix temps, a través de
la metàfora de l’art, l’obra vol servir de
guariment del passat obscur viscut per
les seves ancestres, i afronta temes com
ara l’exili, la por a l’abús, la solitud i la
desesperació. Herències rebudes per la
dona d’avui.
Organitza: Centre Cívic Navas

Concert amb la Banda
Simfònica de Barcelona: Sons
de Dona

Dansa: Prana-Shakti, La força
vital de la vida

Dijous 17 de març – 20.00 h

Centre Cívic Navas

Casal Gent Gran Navas

Parana Shakti s’ignifica força vital, allò
que es troba entre el cos i la ment,
l’energia material i l’energia mental.
L’espectacle s’obre amb el so del
tanpura. La ballarina puja a l’escenari
i recita un antic vers en sànscrit, una
oració per la pau mundial. Després
comença el seu repertori de dansa
Kathak. Recita una composició amb les
síl·labes rítmiques de Kathak, interactua
amb Taula i balla el recitat. El repertori
també inclou una petita narració d’un
poema en espanyol. La ballarina aquí
no sols balla, sinó també recita, canta i
crea percussió amb les seves campanes
de turmell (ghungroos) com en el Kathak
tradicional.

Concert a càrrec de la Banda Simfònica
de Barcelona amb motiu del Dia
Internacional de la Dona.
Organitza: Casal Gent Gran Navas

Dijous 31 de març – 19.00 h

Artistes: Tony Jagwar, Sitar / Rohit
Mistry, Tabla / Shreyashee Nag,
Baillarina
Organitza: Centre Cívic Navas

Dansa: Mera Desh - La nostra
terra
Divendres 25 de març - 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Navas
Espectacle de dansa clàssica kathak
amb matisos de dansa contemporània
basat en la poesia i la música de
poetes universals: Ghalib, el bengalí
Rabindranath Tagore, l’andalús Federico
García Lorca i el català Jacint Verdaguer,
tots ells poetes, amb un denominador
comú: l’amor que senten per la seva
Pàtria. Companyia: Shreyashee Nag
Dance Company.
Organitza: Centre Cívic Navas

Sant Andreu
Taula rodona: Dones, vida i
justícia social
Divendres 4 de març – 18.00 h
Auditori de la Biblioteca Ignasi IglésiasCan Fabra
Com entenem l’economia feminista?
Com ho posen en pràctica? Compartim
una bona experiència en aquest
sentit. Taula rodona conduïda per la
Tireta Salut Comunitària. Les persones
i entitats participants són: Clara
Solà (la Calaixera), Anna Carreras
(Coeducació), Rosa Batalla i Canut (XES
Sant Andreu), Marta Rossell (Associació
Fita). Es presentaran els projectes
següents: Obrim Pas (presentada per
Trinijove), Neteja, Llar i Cures (la Tireta) i
La Inversa (dins del coworking Sinèrgics).
Disposarem d’un espai expositiu de totes
les experiències Mesures d’accessibilitat
a la comunicació prèvia demanda per
correu electrònic a yanguita@bcn.cat
amb cinc dies d’antelació.
Organitza: Consell de Dones del Districte
de Sant Andreu, Taula d’Economia
Social i Solidària, Taula d’Ocupació i
Taula de Persones amb discapacitat.

Xerrada: Dones a l’Afganistan
actual
Divendres 4 de març – 18.00 h
Espai Bota del recinte Fabra i Coats
Xerrada i debat amb la Nadia Ghulam
sobre la situació de l’Afganistan, el seu
país d’origen, en l’actualitat. Debat
sobre com afecta la guerra i els canvis
polítics a les dones en diferents àmbits:
la cultura, la vida social, l’economia i les
relacions entre les persones. La Nadia
Ghulam farà una exposició sobre les
ètnies, les cultures i les seves diferències.
Organitza: Servei d’Interculturalitat del
Districte de Sant Andreu

Vermut feminista i pràctica de
Cures : Vine i BALLA!
Dissabte 5 de març - 12h
Can Xes , Recinte Fabra i Coats
Apostem per una economia socialment
justa, satisfer les necessitats a través
de relacions de cooperació, solidaritat,
solidaritat, reciprocitat i autogestió.
Organitza: Xarxa d’Economia Solidària
del Districte de Sant Andreu

Taller de micromasclismes
Dilluns 7 de març – 17.00 h
Casal de Gent Gran Bascònia
Els
micromasclismes
són
aquells
comportaments, comentaris i actituds
normalitzades socialment, però que
ajuden a contribuir a la dominació i
violència contra les dones. Vols saber
com detectar-los i afrontar-los? Participa
d’aquest taller amb nosaltres!
Organitza: Casal de Gent Gran Bascònia
i Punt d’Informació i Atenció a les Dones
(PIAD) del Districte de Sant Andreu

Cultura Dona
Dilluns 7 de març - 17:30 h
Casal de Gent Gran Mossèn Clapés
Projecció sketch teatral i lectura oberta
de poesia de dona
Organitza: Casal de Gent Gran Mossèn
Clapés

A la mani amb la Coral
performance #MeToo Sant
Andreu!
Dimarts 8 de març - 16.45h
Plaça Universitat (revisa les nostres
xarxes! @coralperformancemetoo)
Aquest any hem decidit a fer una acció
a la manifestació del 8M unint les forces
de totes les corals. Una possibilitat de
trobar-nos juntes per reivindicar a través
de cançons i unint-nos en una mateixa
veu. Cantem per no cridar, per espantar
la ràbia i transformar-la en reivindicació
i crida a totes les dones que es volen
acostar al projecte.
Organitza: Coral Performance#metoo i
Dona Cançó.

Il·luminació de la façana de
la seu del Districte de Sant
Andreu
Dimarts 8 de març - 19.30 a 23.00 h
Organitza: Consell de Dones del Districte
de Sant Andreu i el Departament de
Promoció dels Drets de les Dones i LGTBI
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes
i LGTBI.

Debat-col·loqui: Les dones
també treballen!
Dijous 10 de març – 11.00 h
Casal de Gent Gran Bascònia
Aquest 8M compartim reflexions amb
la presentació del llibre Dones del Bon
Pastor: Històries de vida i treball, un
recull d’històries de vida de dones que
han treballat a la fàbrica Fabra i Coats,
i que comparteixen les seves vivències
vinculades al treball, l’oci i la família,
entre d’altres.
Posteriorment, obrim l’espai a un debatcol·loqui sobre la dona en el món del
treball, i els reptes que ha suposat fer-ho
en determinades èpoques.
Organitza: Casal de Gent Gran Bascònia
i Casal de Gent Gran Bon Pastor, amb
la col·laboració del Punt d’Informació i
Atenció a les Dones (PIAD) del Districte
de Sant Andreu

Teatre-fòrum: #CanBIem la
festa!
Divendres 11 de març – 19.00 h
Centre Cívic Sant Andreu

Conferència sobre la figura de
Prudencia Ayala
Dijous 10 de març - 18 h
Casal de barri Can Portabella
L’historiador i escriptor salvadorenc
Carlos Cañas Dinarte, especialitzat
en moviment de dones a El Salvador,
ofereix una conferència sobre la figura
de la Prudencia Ayala, una de les
primeres dones feministes a El Salvador
i candidata a la presidència el 1930,
quan les dones encara no tenien dret a
vot.
La conferència ve acompanyada de la
projecció del curt d’animació Prudencia
Ayala, elaborat pel Museo de la Palabra
y de la Imagen (MUPI), amb una
durada de 9 minuts, i que fa un repàs
dels moments més destacats de la vida
d’aquesta precursora del feminisme
i de la lluita pels drets de les dones a
Amèrica.
Organitza: Casal de barri Can Portabella
i Xarxa de Literatura Salvadorenya

Les festes poden ser molt divertides i
diverses, però de vegades estan fetes
perquè només algunes persones s’ho
passin bé. És aquesta la festa que volem
o la podem canviar? La protagonista de
la nostra història, la Carla, és una noia
bisexual que sent que ha anat a una
festa on ningú l’ha convidada. La festa
d’una societat que sovint juga a fer-nos
triar entre dues opcions aparentment
incompatibles per encaixar-nos en
l’ordre establert: platja o muntanya?,
carn o peix?, home o dona? heterosexual
o homosexual? Qui no s’identifica
amb cap d’elles, sovint s’enfronta a la
incomprensió dels qui només conceben
un món binari.
«CanBIem la festa! —teatre fòrum sobre
diversitat afectiva i sexual», és una obra
en què es construeixen escenaris que
visibilitzen les opressions quotidianes que
viuen les persones bisexuals i els mites
fabricats entorn de la seva realitat, fruit
d’un sistema patriarcal, heteronormatiu i
binari que considera que han de canviar,
perquè són peces que no encaixen.
A càrrec de: Trama Cultura SCCL
Organitza: Centre Cívic Sant Andreu

Concert: Maria Esteban
Quartet. Voces veladas.

Xerrada sobre la salut i
benestar de les dones

Divendres 11 de març – 19.00 h

Dissabte 12 de març – 17.00 h

Casal de Barri Can Portabella

Hogar Centro Castellano Leones de
Catalunya

Un preciós i merescut homenatge en clau
de jazz a diverses dones que, als anys
20 i 30 del segle passat, es van obrir
pas en el difícil món de la música. Un
projecte format per Rai Paz, guitarra,
Eric Kopetz, contrabaix, Santi Colomer,
bateria i liderat Maria Esteban, veu i
arranjaments.
Organitza: Casal de Barri Can Portabella

Parlarem dels aspectes claus de la
salut de les dones, la importància de
l’autocura i prioritzar-se a una mateixa
com a font del benestar propi
Organitza: Punt d’Informació i Atenció
a les Dones (PIAD) del Districte de Sant
Andreu

Taller d’autodefensa
Divendres 11 de març – 19.00 h
Ateneu L’Harmonia
Taller d’autodefensa feminista dins del
cicle Veus contra el Masclisme.
Organitza: Assata i Ateneu L’Harmonia

Repintem els murals feministes
del carrer Segre
Dissabte 12 de març - Tot el matí
Ateneu L’Harmonia i carrer del Segre
Després que els murals feministes del
carrer Segre hagin estat atacats i
vandalitzats amb simbologia feixista,
des de l’Ateneu Harmonia organitzem
la repintada dels murals, a càrrec de les
artistes i col·lectius que les vam realitzar.
Una jornada reivindicativa i artística,
per reclamar que els murals, i els nostres
drets i reivindicacions, no es toquen!
Dintre del cicle Veus contra el Masclisme.
Organitza: Ateneu L’Harmonia

Concert: Cinema, dona
leitmotiv
Diumenge 20 de març – 12.00 h
Espai Bota de la Fabra i Coats
Concert a càrrec de la Banda Simfònica
de Barcelona de l’Associació Musical
Andreuenca. Una de les nostres
línies d’acció és posar de manifest la
importància de la dona a la música
i, de retruc, a la societat. Parlarem de
directores,
inspiradores,
intèrprets,
leitmotive i composició. Entrada lliure.
Reserva a: amandreuenca@gmail.com
Organitza:
Andreuenca

Associació

Musical

Taula Rodona: La salut mental
també és qüestió de gèneres?
Divendres 25 de març - 19 h

Les dones del mocador verd:
La lluita per unes pensions de
viduïtat dignes

SCE La Lira

Dimecres 30 de març - 11.30 h

Des del projecte de sensibilització
Donem Veu(s)! de La Lira hem preparat
una taula de debat per parlar sobre els
diversos punts de vista de la possible
existència de diferents necessitats a
l’hora de tractar la salut mental entre
persones que es consideren homes i
persones que es consideren dones. Cal
inscripció prèvia.

Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra

Organitza: Societat Cultural i Esportiva
La Lira

Presentació de la publicació: Les dones
del mocador verd. La lluita per unes
pensions de viduïtat dignes - Història de
l’Associació Ciutadana pels Drets de les
Dones. Aquest llibre recull els manifestos
i la història de la lluita impulsada per
aquesta entitat per unes pensions de
viduïtat dignes. Seguidament, s’obrirà
un espai de debat mitjançant una taula
rodona sobre Gent Gran i Feminismes.
Organitza: Consell Assessor de la Gent
Gran de l’Ajuntament de Barcelona

Veus en femení. Viatge
interior en clau de pop.
Dilluns 28 de març - 18.30 h
Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
Us convidem a entrar en l’univers delicat,
volàtil i sincer de Txell Sota amb les
cançons del seu primer disc No sembles
tu. La nuesa de la seva veu destil·la
sinceritat. La d’una ànima sense artificis
que canta la fugacitat del temps, amb
unes lletres inspiradores que ens porten
a un viatge interior marcat per la dolçor
d’una veu que ens arrossega en clau de
soft pop acústic. A càrrec de Txell Sota,
veu i David González, guitarra
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can
Fabra

Trinitat Vella
Taller: Autoretrat, autoestima
corporal i fotografia, a càrrec
d’Andrea Ruiz
Dimecres 2 de març – 18.00 h
CC Trinitat Vella

Carpa informativa
Dilluns 7 de març - Tot el día
A on?
Carpa informativa on es reparteixen
banderins i la programació de la
setmana de la dona de la Trinitat Vella.
Organitza: Grup de dones Trinitat Vella i
Vaya Tela Trinitat

En aquest taller explorarem l’autoretrat
mirant-nos amb els nostres ulls i deix

Orgulloses de ser DONA

Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella

Dimarts 8 de març – 17.00 h
Centre Civic Trinitat Vella

T’interessa: Barcelonines
que han fet història. Dones
republicanes i lluitadores a
Barcelona
Dijous 3 de març - 18.30h

Commemoració del dia internacional
de la dona, amb el lema “orgulloses de
ser DONA”. Festa en un espai segur on
totes ens sentim lliures, empoderades i
segures.
Organitza: Grup de Dones Trinitat Vella

Sala d’actes Biblioteca Trinitat Vella-J.
Barbero
L’esclat de la Segona República va
comportar avenços per a les dones,
però encara insuficients. El dret de vot
femení, el divorci i la participació activa
en política de la dona van significar unes
fites de dignificació democràtica que el
franquisme va esberlar de cop. Dones
com la publicista republicana Dolors
Bargalló, impulsora i capdavantera
de la Unió de Dones de Catalunya; la
miliciana Elisa Garcia, morta al front
d’Aragó en plena Guerra Civil en
defensa de la República, o l’anarquista
Frederica Montseny, la primera ministra
d’Europa, entre d’altres, són un bon
exemple de la fermesa i el compromís
en la defensa dels valors republicans i
democràtics.
A càrrec de: Tot Història Associació
Cultural - Centre Cívic Pati Llimona
Organitza: Biblioteca Trinitat Vella-J.
Barbero

Taula rodona: Dona i salut
mental, a càrrec de Carme
Navarro, psicòloga de Ventijol
Dimecres 9 de març – 19.00 h
Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero
Aquesta trobada impulsada pel Grup de
Dones de la Trinitat Vella vol visibilitzar
que tothom pugui esdevenir agent de
salut actiu en el seu propi procés de
recuperació i en la comunitat.
Organitza: Grup de Dones Trinitat vella,
amb el suport de Ventijol i del Consell de
Dones del Districte de Sant Andreu

Marxa feminista (1 hora
abans del manifest)

Cicle dones d’Art
‘FEMmúsiques’

Dijous 10 de març – 17.00 h

Dissabte 12 de març – 17.00 h

Punt de sortida?

Centre Cívic Trinitat Vella

Marxa feminista des de Trinitat Vella
fins a l’Espai bota on reinvindiquem els
nostres drets com a dones i anem al
Manifest

17.00 h, Passi Documental “Las que
faltaban”. 17.45 h, Presentació Exposició
“FEMmúsiques”. 18.00 h Concert. 19.00
h, Jam Session “Las Pibas producen”.
Cicle Dones d’art: “FEMmúsiques”

Organitza: Vaya Tela Trinitat i grup de
Dones Trinitat Vella

Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella

Tallers en femení

Torneig de futbol femení

Divendres 11 de març - Tot el dia

Diumenge 13 de març – 09.00 h

A on?

Camp de Futbol de la Trinitat Vella

Mostra de tallers on podreu veure i
participar. Defensa personal per a
dones, taller de boixets, fotografia, etc

Primer torneig de futbol femení a
Trinitat Vella, amb reivindicació de la
importància de la dona dins de l’esport,
aquelles de les que poques vegades
es parla al telenotícies, però que tenen
molta més importància.

Organitza: Grup de dones Trinitat
Vella, Vaya Tela Trinitat, els Triniteiros,
Avv trinitat vellai Colla de gegants i
Capgrossos Trinitat Vella

Organitza: Grup de Dones Trinitat Vella

Col·laboració: Entitats i serveis del barri

Joc de les dones de la història
Divendres 11 de març - Tot el dia
Centre Cívic Trinitat Vella
Mostra del Joc on s’ha de relacionar
dones que van/han fet història amb els
seus oficis.
Organitza: Casal Infantil de Trinitat Vella

Dona i cultura
Dissabte 12 de març - 19:00h
Parc de la Trinitat Vella
Punt de trobada amb una xerrada i
actuació musical.
Organitza: Grup de dones Trinitat Vella,
Guingueta Parc de la Trinitat i Vaya Tela
Trinitat

Documental: Por ser mujer, a
càrrec de Mercedes Resino
Dijous 17 de març – 19.00 h
Centre Cívic Trinitat Vella
Documental sobre la cantant Julia León i
la professora Luisa Postigo, pioneres del
feminisme a Madrid, amb Franco encara
en el poder, que van trencar amb els
codis familiars i socials del moment.
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella

Circ: Home, de la cía CRIS-SIS
Dissabte 19 de març – 12.00 h
Espai Foradada - Centre Cívic Trinitat
Vella
Un espectacle trepidant, emocionant,
hilarant i també desconcertant. En un
temps en què ser dona i ser forta han
de ser sinònims, aquí tenim a la Cristina,
tractant amb humor tots aquells temes
amb els quals ningú s’atreveix com cal.

Concert de la Reina: Soc jo

Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella i
Barcelona Districte Cultural

Centre Cívic Trinitat Vella

Taller de cuina: Pussicakes
Dilluns 21 de març – 19.00 h
Centre Cívic Trinitat Vella
Si has vist la sèrie Sex education saps
de què estem parlant. I si no l’has vista,
t’ho expliquem molt fàcilment! Es tracta
de fer magdalenes amb tota mena de
formes diferents de vulva. Vine a fer-ne
la que vulguis, i a normalitzar el debat
sobre la vulva i honrar la seva diversitat
de formes i grandàries! Preu: 5€, en
efectiu d’ingredients.
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella

Divendres 25 de març – 19.00 h
La Reina neix de la necessitat
d’expressar un missatge revolucionari
d’empoderament personal, d’autoamor,
de ser les reines i reis de les nostres
pròpies vides. El feminisme és el nostre
valor fonamental. Amb la banda
completa som vuit músics a l’escenari
tocant soul, hip hop, funky, latin, reggae.
El format reduït és de quintet o trio. La
Reina mou els cossos, les ànimes i les
consciències del seu públic a través
de lletres profundes i ritmes alegres i
ballables.
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella i
Barcelona Districte Cultural

Cicles i
exposicions
Homenatge a una dona
excepcional
Lloc: Biblioteca Bon Pastor
Del divendres 11 de febrer fins al dijous
31 de març
Iniciativa per recollir escrits i dibuixos de
persones usuàries que representin una
dona que ha estat o és molt important i
especial amb l’objectiu de realitzar una
exposició posterior a la biblioteca, en un
acte d’homenatge amb motiu del 8M.
Organitza: Biblioteca Bon Pastor

Exposició: La dona
Del dilluns 28 de febrer al dijous 10 de
març
Espai Bota – Recinte Fabra i Coats
El Grup de Pintors de Sant Andreu
vol enaltir la dona i convertir-la en la
protagonista més important d’aquesta
exposició.
Organitza: Grup Pintors de Sant Andreu

Exposició: Dones Històriques
Del dilluns 28 de febrer al divendres 1
d’abril
Casal de Gent Gran Bon Pastor
L’exposició permanent del Casal per
commemorar el Dia Internacional de les
Dones segueix creixent i decorarà els
nostres espais durant tot el mes. Visita
el racó Dones històriques per conèixer
la trajectòria a nivell internacional i
l’impacte de visibilitzar les dones en
àmbit cultural, esportiu, literari, polític...
Organitza: Casal de Gent Gran Bon
Pastor

Exposició: Prudencia Ayala
Del dimarts 1 de març fins al dijous 31
de març
Casal de barri Can Portabella
Com arreu del món, les dones d’El
Salvador no tenien drets civils a la
dècada dels anys trenta del segle passat:
no podien votar ni molt menys optar a
un càrrec públic, exiliades del dret a
pensar i somiar. Per rebel·lar-se enfront
d’aquest estat de coses, Prudencia Ayala
va ser titllada de «boja» i objecte de les
burles d’alguns pamfletistes de l’època.
En aquell context, va sorgir el murmuri
d’una veu feminista i el crit d’una
demanda pels drets que corresponien
a totes, fins a l’atreviment de presentarse com a candidata a la Presidència de
la República d’El Salvador. L’exposició
descobreix la figura de Prudencia Ayala,
una de les primeres dones feministes d’El
Salvador i candidata a presidenta el
1930.
Organitza: Casal de barri Can Portabella
i Xarxa de Literatura Salvadorenya

Exposició: Anatomia del
confinament, a càrrec
d’Andrea Ruiz
Del dimecres 2 de març fins al dijous 31
de març
Centre Cívic Trinitat Vella
Anatomia del confinament és un projecte
fotogràfic d’autoretrat corporal durant
el confinament a causa de la COVID-19.
Consisteix a una recopilació d’imatges
de cossos o fragments de diferents
persones llegides com a dones. La
intenció és visibilitzar la diversitat
corporal, reivindicar l’amor pels nostres
cossos i criticar els missatges que el
sistema llança sobre el nostre físic. Ningú
ha de dir-nos com hem de ser, i menys
durant una pandèmia mundial! Fartes de
sentir i llegir frases com: Mantingues-te
prima per a quan surtis al carrer, ara
que tens temps posa’t en forma, baixa
de pes estant a casa, tractaments de
bellesa per a estar maca al final de la
quarantena... etc. En les imatges podem
observar com perceben els seus cossos
confinats 61 dones de diferents llocs.
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella

Exposició: Projecte Vaca

Del dimecres 2 de març fins al dissabte
19 de març
Centre Cívic Can Clariana Cultural
El Projecte Vaca sorgeix a finals de la
dècada dels noranta fundat per un
grup de dones que va decidir crear a
Barcelona una entitat orientada a donar
visibilitat al treball i els punts de vista
femení de l’escena del teatre. Entusiastes i
apassionades, les fundadores de l’entitat
van establir diferents línies d’actuació.
Una d’aquestes rutes es basava en la
reflexió, l’estimulació, la investigació i
la promoció de la producció escènica
femenina.
A càrrec de l’Institut del Teatre.
Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural

Participació a la 10ª Mostra
d’Art en Femení Centre Cívic
Torre Llobeta

Del divendres 4 de març fins el dissabte
26 de març
Centre Cívic Torre Llobeta (Districte de
Nou Barris)
Amb el tema Feminitats. Noves formes de
ser i sentir-se dones participarem de la
convocatòria artística amb les obres de
pintura a l’oli i pintures amb aquarel·les
del Casal Gent Gran Navas.
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta

Patchwork col·laboratiu i
intergeneracional: VdViver 22

A partir del divendres 4 de març
Centre Cívic Baró de Viver
S’exposarà una tela Patchwork, de
contingut reivindicatiu confeccionada en
un Taller durant les setmanes anteriors
al 8M. A partir de la reflexió, i amb
retalls de diferents colors de lila, entre
la infància del Casal Infantil i les Dones
del taller de Costura de Baró de Viver,
crearem una obra conjunta, una tela,
simbolitzant la unió i força de les dones
del barri, infància i gent gran.
Organitza: Casal Infantil Baró de Viver
– Taller de Costura Baró de Viver

Mirades veïnes

Del divendres 4 de març fins el dimarts
5 d’abril
Centre Cívic Baró de Viver
Exposició dissenyada a partir d’un
procés d’investigació de les inquietuds
del grup de dones de Baró de Viver
Temps de Dona i creada mitjançant
l’experimentació amb la fotografia
documental com a eina artística.
Facilitació i producció a càrrec de Carles
Araguz.
Organitza: Centre Cívic Baró de Viver

Exposició: Entre dones,
història d’un barri

Del dilluns 7 de març fins al divendres
1 d’abril
Casal de Gent Gran Bon Pastor
Recull de fotografies del grup de
fotografia del Casal i històries
compartides pel grup de dones del
Casal. Fem un recorregut per la història
del Bon Pastor a través de la mirada
de les dones que hi habiten, memòries
compartides i històries que reflecteixen
vides.
Organitza: Casal de Gent Gran Bon
Pastor

Exposició fotogràfica: Dones
de la Trinitat Vella

Del dilluns 7 de març fins al divendres
11 de març
Casal de Gent Gran Trinitat Vella
Exposició fotogràfica de GRANS
DONES que formen part del Casal de
Gent Gran Trinitat Vella. Dones que
han dedicat gran part de la seva vida a
treballar i a treure endavant una família.
Aquest exposició és per fer un retrathomenatge de la seva experiència vital.
Organitza: Casal de Gent Gran Trinitat
Vella

Exposició: Feminismes del
feminal

Del dimarts 8 de març fins al diumenge
27 de març
SCE La Lira
“Feminal” va ser la primera revista de
caràcter feminista a Catalunya, que amb
la difusió de l’ideari del feminisme va
tenir gran influència en la renovació de
l’imaginari de les dones del seu temps.
Es trencava així, per primera vegada, la
consideració de les dones com un sector
al qual alliçonar, prevenir, influir o sobre
el qual deixar caure un reguitzell de
consells.
Organitza: SCE La Lira

Exposició d’Arpilleres: Rec
Comtal

Del dimecres 9 de març fins el dijous 7
d’abril
Casal de Barri Congrés-Indians
Commemorem el dia de la dona
treballadora amb la inauguració
de l’exposició Rec Comtal del grup
d’Arpilleres del Casal de Barri
Congrés-Indians. Les arpilleres són una
manifestació d’artesania comunitària
sorgida durant la dictadura militar de
Xile. Al Casal de Barri Congrés-Indians
cada dimarts un grup de dones es
reuneixen a brodar històries utilitzant
fil i agulla per expressar vivències i
emocions, per denunciar, per recordar,
per teixir testimonis de vida, experiències
o apartats de la nostra història. Aquest
any han dedicat la seva feina a la Xarxa
de Rec Comtal de Barcelona.
Organitza: Casal de Barri CongrésIndians

Cicle Dones d’art “FEMmúsiques” (Dones de la
música)

Centre Cívic Trinitat Vella
Del dilluns 07 al dissabte 12 de març
Dins del marc del nostre Cicle de
producció pròpia ‘Dones d’art’, enguany
dedicat a les dones de la música. Farem
un repàs a través de la història, des de
Safo (Éreso, 600 a.C.) fins l’actualitat,
amb passis de documentals i molta
música.
A més, amb la col·laboració de la
Fundació Maria Canals, tindrem un
piano a les instal·lacions del Centre,
que aprofitarem per fer activitats amb
convidades especials que ens endinsaren
en el món de la dona dins la música i la
seva evolució.
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella

Directori
d’equipaments i
serveis
Biblioteca Ignasi Iglésias
Can Fabra
C. del Segre, 24
Instagram: @bibcanfabra
Facebook: @Bibcanfabra
Twitter: @bibcanfabra
ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/
bibcanfabra
933 60 05 50

Biblioteca Bon Pastor
C. de l’Estadella, 64
Facebook: @bibbonpastor
Instagram: @bibbonpastor
barcelona.cat/biblioteques/
bibbonpastor
934 98 02 16

Canòdrom – Ateneu
d’Innovació Digital i
Democràcia
C. de Concepción Arenal, 165
Instagram: @canodrom_bcn
Facebook: @canodrombarcelona
Twitter: @CanodromBCN
canodrom.barcelona
937 68 99 36

Centre Cívic La Sagrera
“La Barraca”
C. de Martí Molins, 29
Instagram: cclasagrera_labarraca
Facebook: @cclasagrera
Twitter: @CCLaSagrera
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
lasagrera
933 51 17 02

Centre Cívic Sant Andreu
C. Gran de Sant Andreu, 111
Instagram: ccsantandreu
Facebook: @CentreCivicSantAndreu
Twitter: @CCSAndreu
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
santandreu
933 11 99 53

Centre Cívic
Can Clariana Cultural
C. de Felip II, 222
Instagram: canclariana
Facebook: @CanClarianaCultural
Twitter: @Can_Clariana
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
canclarianacultural
937 63 72 99

Centre Cívic Trinitat Vella
C. de Foradada, 36
Instagram:@cctrinitatvella
Facebook: @Centre Cívic Trinitat Vella
Twitter: @CCTrinitatVella
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
trinitatvella
933 45 70 16

Casal de Barri
Congrés – Indians
C. de la Manigua, 25 - 35
Instagram: @cbcongresindians
Facebook: @cbcongresindians
Twitter: @congresindians
ajuntament.barcelona.cat/
casalsdebarri/ca/casal/casal-de-barricongres-indians
933 51 39 53

Casal de barri Can Portabella
C. de Virgili, 18
Facebook: @CanPortabella
Instagram: @canportabella_cb
www.canportabella.cat
937 06 40 02

Casal Gent Gran Trinitat Vella
C. de la Madriguera, 38
Instagram: @cggtrinitatvella
Facebook: @cggtrinitatvella
xecat.gencat.cat/equipaments/casal-degent-gran-barcelona-trinitat-vella
933 45 44 56

Casal de Gent Gran
Bon Pastor
C. de Mollerussa 1-3
Facebook: @cggbonpastor
www.fembonpastor.cat/socials/casalgent-gran-bon-pastor/
933 11 57 76

Casal de Gent Gran Bascònia
C. de Bascònia, 42
Facebook: @cggbasconia
guia.barcelona.cat/es/detall/casal-degent-gran-basconia_92086026574.html
933 45 94 95

Casal de Gent Gran Navas
C. de Capella, 14
Facebook: Casal Gent Gran Navas
guia.barcelona.cat/es/detall/casal-degent-gran-navas_92086029816.html
934 33 13 44

Casal Infantil Baró de Viver
Pg. Santa Coloma, 110
Instagram: @casalinfantilbaroviver
Facebook: @casal.barodeviver
www.barodeviver.cat/casal-infantil-barode-viver/
932 56 50 97

Espai Jove Garcilaso
C. de Garcilaso, 103
Instagram: @ejgarcilaso
Facebook: @ejgarcilaso
Twitter: @ejgarcilaso
www.espaijovegarcilaso.org
936 81 59 62

Espai Josep Bota
Recinte Fabra i Coats
C. de Sant Adrià, 18*24
Instagram: @fabraicoatsbcn
Facebook: @fabraicoats
Twitter: @FabraiCoats
ajuntament.barcelona.cat/
recintefabraicoats/ca/detall/espaijosep-bota_99400318658.html
936 81 59 62

Espai Sinèrgics
C. de Quito, 19
Instagram: @sinergicsbcn
Facebook: @SinergicsBcn
Twitter: @sinergicsbcn
sinergics.cat/
662 11 98 77

Equipaments
fora del
Districte:
Centre Cívic Torre Llobeta
C. de Santa Fe, 2
Instagram: @cctorrellobeta
Facebook: @CCTorreLlobeta
Twitter: @CCTorreLlobeta
https://ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/torrellobeta
933 58 56 14

Entitats i serveis
8 de març 2022
Baró de Viver

Trinitat Vella

Bon Pastor:

Altres

Pla de Barris Baró de Viver
Xarxa comunitària de Baró de Viver
La Tireta Salut Comunitària
Sinèrgics
Casal Infantil Baró de Viver
Xarxa Jove Bon Pastor
Cooperativa La Fabric@
Transforma´t Bon Pastor

El Congrés i els Indians

Grup de Dones Arpilleres
Vila Veïna-Pla de Barris
Art-teràpia- Artenea
Unió de Botiguers Congres-Indians

La Sagrera

Associació de Veïns i Veïnes de la
Sagrera
Ventijol
La Sagrera en Femení
SAAC
Dona Cançó
Espai 30

Navas

Pla Comunitari de Navas

Sant Andreu

Associació Ciutadana pels Drets
de les Dones
CAP de Sant Andreu
Grup Pintors de Sant Andreu
Assata
Hogar Castellano Leonés

Grup de Dones de la Trinitat Vella
Escolta Activa Trinitat Vella
Vaya tela Trinitat
Banc del temps de la Trinitat Vella
Fundació Trini Jove
Associació Musical Andreuenca
Associació Fita
CNL
Coeduccació
Consell de Dones
del Districte de Sant Andreu
Coral Performance Metoo - Sant Andreu
Departament de promoció
dels drets de les dones i LGTBI
La Calaixera - Arep
MUHBA
PIAD del Districte de Sant Andreu
Servei d’interculturalitat del Districte
Taller de Musics
Taula d’economia social i solidaria del
Districte de San Andreu
Taula d’entitats i serveis de persones
amb discapacitat de Sant Andreu
Taula d’ocupació
del Districte de Sant Andreu
Trama Cultural SCCL
Xarxa Literatura Salvadorenya
XES Sant Andreu

