
Activitats relacionades  
amb el 8 de març,  
Dia Internacional de les 
Dones, a Horta-Guinardó



Com cada any, des que les Nacions Unides van 
declarar, l’any 1977, el dia 8 de març, el Dia Inter-
nacional de les Dones, el districte i tota la ciutat 
de Barcelona el tornem a celebrar com una diada 
reivindicativa dels drets de les dones i del femi-
nisme. 

No hem d’oblidar-ne l’origen com a “dia de la dona 
treballadora” ja que aquest dia es commemora per 
recordar l’incendi de la fàbrica Triangle Shirtwaist 
Company, de Nova York, el 25 de març de 1911, 
en el qual van morir 142 obreres que l’any anterior 
havien fet una vaga molt important per demanar 
millores que afectaven les seves condicions labo-
rals. Moltes d’aquestes reivindicacions, malaurada-
ment, encara continuen vigents, tant en el context 
del treball remunerat, amb la lluita per la igualtat 
real de condicions laborals, com en el context dels 
treballs de cura no remunerats, ni reconeguts, ni 
valorats socialment, tot i ser imprescindibles per a 
la sostenibilitat de la vida humana.

Enguany, amb el lema Dones creadores, l’edició 
del Premi 8 de Març Maria Aurèlia Capmany 
promou iniciatives que contribueixen a donar su-
port als projectes de dones creadores en tots els 
àmbits de la cultura. I és que, durant segles, les 
dones han estat encarregades de transmetre, de 
generació en generació, bona part del llegat cul-
tural. No obstant això, sovint, s’han vist relegades, 
silenciades o oblidades, com a creadores, artistes 
o intel·lectuals. 

Precisament, un dels actes commemoratius del 
8 de març al districte d’Horta-Guinardó tractarà 
de fer visible aquesta vessant de les dones com a 
creadores i artistes. Us convidem, doncs, a parti-
cipar de la programació d’aquest any, a gaudir-ne 
i, a la vegada, a continuar treballant plegades per 
eliminar les discriminacions i les desigualtats per 
raons de gènere als nostres barris i per aconseguir 
una plena ciutadania de les dones en tota la seva 
diversitat.

Mercedes Vidal Lago
Regidora d’Horta-Guinardó



Actes destacats a 
Horta-Guinardó
ACTE-SOPAR DEL CONSELL DE LES DONES 
D’HORTA-GUINARDÓ 2017
Divendres 10 de març, a les 21 hores
Sala de Platea del Teatre del Foment Hortenc  
(Alt de Mariner, 15)
Parlaments i lectura del Manifest del 8 de març del 
Consell de Dones d’Horta Guinardó. 
Presentació i dinamització artística: Companyia 
Transtorners (www.transtorners.es). Amb actuacions del 
quadre de ball Las Jaras i de Sergi Vicente, director de 
l’Orquestra de Guitarres de Barcelona. Sopar i ball.
Organitza: Consell de les Dones d’Horta-Guinardó,  
amb la col·laboració del Foment Hortenc.

DONES CREADORES D’HORTA-GUINARDÓ
Dimecres 15 de març, a les 18 hores
Casal d’Entitats Mas Guinardó
Les dones creem vida, relacions, coneixements, xarxa, 
comunitat... les dones creem Horta-Guinardó.
Presentació del projecte Wikidones a Horta-Guinardó,  
del projecte Teixint Vincles i espectacle multidisciplinar.
Coordinació i dinamització artística: Mas Guinardó  
i Dona Cançó.
Organitza: Plataforma Creatives en Xarxa i Consell de  
les Dones d’Horta-Guinardó, amb la col·laboració de  
La Bonne.

DONES CREADORES, DONES AMB COGNOMS
Dissabte 18 de març, a les 11.30 hores 
Jardins d’Hiroshima 
Com cada any, diversos equipaments del Districte sumen 
esforços per organitzar una jornada de celebració del  
8 de març. Es tracta d’una jornada d’activitats lúdiques 
i artístiques adreçades al públic familiar, que té com a 
objectius la reflexió i la sensibilització entorn a la igualtat 
de gènere des d’un marc reivindicatiu.

•	11.30	h Espai lúdic: tallers i dinamitzacions amb la 
intenció de donar a conèixer i reflexionar al voltant de 
dones que han quedat en un segon pla, darrera dels seus 
marits o havent d’utilitzar pseudònims per poder dur a 
terme la seva feina. 
•	12.30	h	Dona’m: Actuació teatralitzada. A càrrec de 

Miquel Brasó, Alba Millaruelo i Jose Galindo
•	13	h Vermut - concert: a càrrec de Maruja Limón, amb la 

col·laboració de l’ADA Ferran Tallada
Graffiti en directe, a càrrec de Paola Mikiej
Organitza: Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda, Centre 
Cívic Carmel, Centre Cívic Casa Groga, Centre Cívic 
Guinardó i Centre Cívic Teixonera. Col·labora: Associació 
d’alumnes Ferran Tallada i Eurofitness Horta 

El Baix Guinardó
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

EXPOSICIÓ: JO VAIG NÉIXER LLIURE.  
LA MIRADA DE CERVANTES EN LES DONES  
DEL QUIXOT
De l’1 al 25 de març en l’horari d’obertura de la biblioteca
A càrrec de: Marisa Ordóñez, artista plàstica
En el quart centenari de la mort de Miguel de Cervantes, 
revisarem la visió dels personatges femenins en la seva 
novel·la Don Quijote de la Mancha
Organitza: Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda i Consell 
de les Dones d’Horta-Guinardó.

DONES I RELIGIONS. MONGES: UNA VIDA 
RETIRADA? OPCIONS DES DEL CRISTIANISME 
CATÒLIC I EL BUDISME TIBETÀ
Dijous 2 de març, a les 19 hores
A càrrec de: Josefina Ramos, missionera de la Immaculada 
Concepció; i Ani Kunga, monestir Samye Dechi Ling. 
Modera Cristina Monteys, de la Regidoria de Drets Civils 
de l’Ajuntament de Barcelona
Dues dones de religions diferents conversaran sobre els 
diversos aspectes que conformen la seva vida espiritual i 



Seu del Districte d’Horta-Guinardó

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE PINTURA L’ART 
AMB LA DONA
Del 6 al 10 de març
Organitza: Grupdart.Cat i Dones d’Avui El Masnou
Inauguració dimarts 7 de març a les 19 hores

Can Baró
Plaça Raimón Casellas

VERMUT MUSICAL EN COMMEMORACIÓ  
DEL DIA DE LA DONA AMB LÍDIA UVE
Dissabte 25 de març, a les 12.30 hores
A càrrec de: Comissió Raimón Casellas
Activitat dirigida a totes les dones que consistirà en un 
recital de cançons dedicat a la figura de la dona.
Organitza: Casal de Barri Pirineu, Local Social Raimón 
Casellas i Servei de Convivència d’Horta-Guinardó

El Carmel
Espai Jove Boca Nord 

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ CÒMICS CONTRA 
EL MASCLISME. 
Dimecres 8 de març, 19 hores

CONCERT EN CLAU DE DONA I VISUALS  
ANA DRUCKER (AMB EL LIVE DE SHOEG)
Dissabte 11 de març, 21.30 hores

JAZZ A LA BOCA ESPECIAL EN CLAU DE DONA: 
WOM TRIO
Dissabte 18 de març, 19 hores 

comunitària, així com sobre el seu compromís amb el món 
que les envolta.
Organitza: Biblioteques de Barcelona
Hi col·labora: Oficina d’Afers Religiosos. Àrea de Drets de 
Ciutadania, Participació i Transparència

ELS DIMECRES FEM SALUT. SALUT DE LES 
DONES, COM ENS PODEM CUIDAR? 
Dimecres 8 de març, a les 19 hores 
A càrrec de: Dra. Mar Jarque
Xerrada informativa sobre els aspectes de salut propis de 
les dones
Organitza: Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda i CAP 
Sanllehy

CONVERSA AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ: 
JO VAIG NÉIXER LLIURE. LA MIRADA DE 
CERVANTES EN LES DONES DEL QUIXOT
Dijous 9 de març, a les 19 hores
A càrrec de: Rafael M. Mérida Jiménez, professor agregat 
Serra Húnter de Literatura espanyola a la Universitat de 
Lleida i investigador del Centre Dona i Literatura; i Marisa 
Ordóñez, artista plàstica
Conversa sobre la perspectiva de Cervantes sobre els 
personatges femenins del Quixot a partir dels nombrosos 
estudis realitzats els últims anys.
Organitza: Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda i Consell 
de les Dones d’Horta-Guinardó.

GRANS DONES, GRANS HOMES: DESCOBRIM 
LECTURES
Divendres 17 de març, a les 17.45 hores
A càrrec de: Gustavo Villazán, bibliotecari de la sala infantil
Activitat oberta adreçada a públic familiar, amb fills de  
0 a 5 anys. 
Descobrirem llibres on veurem la genial vida de grans 
dones i de grans homes. Explicarem la vida en forma de 
conte d’un gran personatge, i ens adonarem que les dones  
i els homes som genialment iguals.
Organitza: Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda
Hi col·labora: Can Nadó, Grup de Criança de Can Baró 



EN MOVIMENT[S]. DONES DE BARCELONA. 40 
ANYS I MÉS...1976-2016.
Del 26 de març al 30 d’abril
Projecte que es proposa obrir a l’espai públic un procés 
de reflexió col·lectiva que permeti recuperar, honorar i 
transmetre la memòria de les mobilitzacions de les dones 
per millorar la vida als barris i per construir relacions socials 
més democràtiques i equitatives. 
Taules rodones: 
•	29	de	març	18	h: El dret a una vida digna. Drets de les 

dones, drets humans i justícia social: passat present i 
futur. Alba García, Sara Berbel. Modera: Noelia Igareda.
•	19	d’abril	18	h: Les dones canvien els barris i la ciutat. 

Custodia Moreno, Trinidad Cuesta. Modera: Clara 
Parramón.

Cinefòrums:
•	5	d’abril	18	h:	Yo decido. El tren de la libertad. Obra 

col·lectiva de 80 cineastes, 2014. 42’.
•	26	d’abril	18	h: Pan y roses. Ken Loach, 2000. 110’.

El Guinardó
Centre Cívic Guinardó  

HOMMAGE
Divendres 10 de març, a les 20 hores
A càrrec de: Pablo Gervasoni (direcció) i Isaac 
Forteza(dramaturgia)
Aquesta obra és un procés d’investigació a partir del relat 
d’una dona madura que ens explica la història de la seva 
vida, centrada en la seva situació de dona en una societat 
clarament patriarcal. Aquesta peça és una mirada al món 
actual des de la perspectiva d’una persona que ha lluitat 
pels ideals de llibertat que defenen els principis que es van 
impulsar des del moviment conegut com a “Mayo del 68”. 
On ha quedat aquesta lluita? En quin punt ens trobem? 
De tot això ens parla Mijo, un personatge anònim, que 
no pretén donar lliçons sinó que intenta que les noves 
generacions no ens rendim ni parem en una lluita que mai 
hi hauria d’haver-se diluït.

TALLER PARTICIPATIU AMB INSTITUTS 
DEL PROJECTE ALLIBEREM EL BARRI! DE 
L’ASSETJAMENT SEXUAL AL CARRER
Dijous 23 de març, 11.30 hores
Organitza Trama i Laboratorio Malaka. Col·labora: 
Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

TALLER PARTICIPATIU OBERT DEL PROJECTE 
ALLIBEREM EL BARRI!
Dissabte 25 de març, 18 hores 
Durant tot el inici del projecte Fem Graff Fem Dones de 
Barri on diferents artistes fotografiaran dones que han 
influït en la construcció del teixit col·lectiu de diferents 
barris per realitzar una intervenció d’art mural on 
visibilitzar-les.

INAUGURACIÓ DE LA FANZINOTECA 
FEMINISTA 
Dissabte 25 de març, 19 hores  

CONCERT I VISUALS EN CLAU DE DONA:  
BUTZA - ATZUR 
Dissabte 25 de març, 22 hores 
 

Biblioteca el Carmel – Juan Marsé 

CONCERT. DONA CANÇÓ A LES BIBLIOTEQUES: 
CONEXIONES ÍNTIMES
Dimecres 1 de març a les 19 hores
Amb Alícia Martel. La seva música reflecteix l’esperit 
inquiet de voler innovar i transmetre.

XERRADA DONA
Dijous 16 de març de 10 a 11 hores
A càrrec de: Roser Vaqué (advocada PIAD)
Xerrada informativa sobre drets legals de les dones en 
relació a separacions, viudetat i successions 
Organitza: Grup Gaudim del CAP el Carmel amb la 
col·laboració del PIAD d’Horta-Guinardó



Blau-Magenta, associació usuària del casal, de cooperació 
amb India)

“MUJER ROTA”, DE SIMONE DE BEAUVOIR 
Divendres 24 de març, a les 19.30 hores
Versió teatral del monòleg de la filòsofa francesa que 
posa en escena la vida d’una dona revolucionada pel seu 
desig d’autonomia i llibertat marital. A continuació es 
desenvoluparà una xerrada-debat sobre les temàtiques de 
gènere que desprèn l’obra i el pensament de l’autora 
Organitza: Apyfab (Asociación Peñas y Filiales Argentinas 
en Barcelona)

FC Martinenc. Campanya #Dona i Martinenc 

CAMPANYA #DONA I MARTINENC
Amb motiu del 8 de Març, el FC Martinenc ha preparat 
un seguit d’activitats de difusió i reconeixement de l’esport 
femení, tot posant sobre la taula la necessitat d’avançar en 
la igualtat de gènere en tots els àmbits socials. 
8 de març: presentació de la campanya #Dona i Martinenc 
als canals de comunicació del Club.
Del 8 al 31 de març: Jornades de portes obertes per 
nenes menors de 16 anys per realitzar qualsevol activitat 
programada pel Club (futbol, bàsquet, hoquei patins, 
judo, hip-hop, zumba jove, cicling jove, fitness jove, 
psicomotricitat), prèvia inscripció a l’Oficina d’Atenció al 
Públic o a fcmartinenc@fcmartinenc.cat.
9 de març: inici d’un concurs a la web i a Instagram sobre 
el dia a dia de les dones al club, #DonaiMartinenc

EXPOSICIÓ EL MARTINENC I L’ESPORT FEMENÍ.
Del 9 al 28 de març
Al Casal d’Entitats Mas Guinardó 

CONFERÈNCIA #DONA I MARTINENC. 
L’ESPORT DE BASE, LA SEVA IMPORTÀNCIA.
14 de març de 19 a 21 hores 
Al Casal d’Entitats Mas Guinardó 
Amb assistència dels equips femenins de futbol i de 
natació sincronitzada. 

Obra de teatre del cicle Guinardó a Escena
Preu: 3,50€
Organitza: Centre Cívic Guinardó

Casal d’Entitats Mas Guinardó.  
Cicle El Casal de les Dones 

XERRADA-DEBAT “DESMUNTANT ESTEREOTIPS 
PATRIARCALS”
Dilluns 20 de febrer, 19 hores
Cicle El Casal de les Dones
•	Dones i escacs i apoderament femení. A càrrec d’en Pere 

Duran, de Peona i Peó, CE.
•	Desmitificant l’amor romàntic: prevenció de la violència 

masclista. A càrrec de na Sara Borella de Ca la Dona i 
#GVE

Organitza: Observatori Guinardó-Can Baró en defensa 
dels Serveis Públics i Drets Socials, Guinardó vol espais, 
Peona i Peó, CE.

EXPOSICIÓ “WIKIDONES A HORTA-GUINARDÓ. 
PUGEM LES DONES DEL TERRITORI A LA 
XARXA”
Del dilluns 13 fins al divendres 31 de març
Històries de vida, projectes i iniciatives de dones del 
territori, recuperats i visibilitzats a traves d’un mentoratge 
que pretén plasmar a Viquipèdia l’impacte de les dones en 
la història recent, sobretot a partir dels anys 70, dels barris 
d’Horta-Guinardó: Les bugaderes d’Horta; Xerrac, taller 
d’expressió; Centre de Cultura Popular Montserrat; Rosa 
Galobardes; Ramona Fossas.

CINEFÒRUM EL HOGAR DE LAS NIÑAS A 
BENGALA OEST 
Dimecres 22 de març, a les 19 hores
En un llogaret situat enmig d’un bosc tropical i prop de 
Calcuta hi ha una residència que acull a més de 300 nenes 
de la tribu santal, considerades intocables. Un documental 
de Marcel Vaig Xifrar i Raúl Roda, i protagonitzat per 
Guzmán Llac, representant de l’ONG “La llar de les nenes”. 
Amb la participació de la ONG El hogar de las niñas i 



TEATRE SOCIAL: A JORNADA COMPLERTA
Dijous 9 de març, a les 18.30 hores
Avui dia, encara moltes dones continuen patint 
discriminació de gènere, tant a la feina com a casa. 
A Jornada Completa ens mostra situacions de la vida 
quotidiana d’una família, on la mare treballa tant a dins 
com a fora de casa, el pare amb treballar a fora ja en te 
prou i el dia que fa el sopar millor no veure com queda la 
cuina... Ells fills adolescents seuen tranquil·lament sobre la 
pila de roba que porta tres dies per plegar mentre miren la 
seva sèrie preferida a la tele.
La construcció de la nova masculinitat, encara està en 
procés i comporta molts conflictes interns, tant per els 
homes com per a les dones, que també desitgen aquest 
canvi.
Realització: Impactat Intervencions Teatrals
Organitza: CC Matas i Ramis

CAFÈ CONCERT: PER A LES DAMES, EL PAPER A 
LA MÚSICA DELS SEGLES XVIII I XIX
Divendres 10 de març, a les 20 hores
Descripció: És un Concert que té com objectiu aproximar i 
donar valor a aquelles músiques dels segles XVIII i XIX que 
van ser dedicades a les dones o interpretades per dones. 
Elles, sempre des d’un segon pla, no han tingut les 
mateixes oportunitats a l’hora de compondre o interpretar 
i sovint quedaven recloses a la pràctica d’un instrument 
com l’arpa, el clavecí o el cant, a casa.
Tot i així, molts músics d’aquesta època van compondre 
obres específiques pel delit i la pràctica musical de les 
seves alumnes, companyes, amigues i/o enamorades.
Aquestes músiques, sovint escrites amb un aire força 
pedagògic i amb melodies lleugeres, ajudaven a les 
intèrprets a millorar la seva tècnica i a tenir un petit 
recull de peces amb les que poder fer un recital pels seus 
familiars i amics.
Volem unir, en aquest concert, l’univers sonor al voltant de 
la dona entre els segles XVIII i XIX amb obres compostes 
per a elles i interpretades, cantades o tocades per elles.
Realització: Sonnos Duo
Organitza: CC Matas i Ramis

CONFERÈNCIA #DONA I MARTINENC. DONA I 
ESPORT, REPTES I FETS. 
Dilluns 27 de març, de 19 a 21 hores
Al Casal d’Entitats Mas Guinardó 
Amb assistència dels equips femenins de bàsquet, hoquei 
patins, Running i Judo. 

La Font d’en Fargues
Casal de la Font d’en Fargues 

XERRADA SANT PAU, EL PRIMER ESCRIPTOR, 
PER A MOLTS EL PRIMER FUNDADOR DEL 
CRISTIANISME
Dimecres 15 de març, a les 17.30 hores
A càrrec de Manel Cordón i Jiménez, Llicenciat en Dret i 
Doctor en Història Antiga.
Organitza: Col·lectiu de les Dones en l’Església per la 
Paritat

Horta
Centre Cívic Matas i Ramis. Cicle Dona i +

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA I POESIA: EL 
RENACER DE LOS SUEÑOS
Del 6 al 31 de març
Cicle Dona i +.
Organitza: CC Matas i Ramis
Realització: Gemma Damunt i Oscar Miguel

EXPOSICIÓ D’AQUAREL·LES: BESTIARI DE 
DONA
Del 6 al 31 de març
Realització: Mar Álvarez 
Organitza: CC Matas i Ramis



Enfocat a dones de qualsevol edat. Com més varietat 
d’edats més rica serà l’experiència.
Taller gratuït. Places limitades. És necessària inscripció 
prèvia.
Realització: Esther Burgos
Organitza: CC Matas i Ramis

PEDACERS DE VIDA. CREACIÓ D’UNA 
“COLCHA” COL·LABORATIVA
Dissabte 18 de març, a les 11 hores
Plaça Eivissa
Us convidem a realitzar una peça col·laborativa “Colcha” 
amb la tècnica i materials que vosaltres vulgueu. Per tal de 
poder confeccionar-la, heu de portat un trosset de roba 
que simbolitzi una part de la vostra vida al barri. Un cop 
recollits tots els trossets de roba, el grup Pedacers del CC 
Matas i Ramis seran els encarregats d’ensenyar i ajudar a 
cosir-la.
Lliuraments del trossets de roba al CC Matas i Ramis fins 
al 15 de març.
Organitza: Els Pedacers del CC Matas i Ramis

PROJECCIÓ DE PEL·LÍCULA I TERTÚLIA. BIG 
EYES, DIRIGIDA PER TIM BURTON
Dilluns 20 de març, a les 19 hores
Narra la història de Margaret i Walter Keane. En els anys 
50 i 60 del segle passat, van tenir un èxit enorme els 
quadres que representaven nens de grans ulls. L’autora era 
Margaret, però els signava Walter, el seu marit, perquè, pel 
que sembla, ell era molt hàbil per al màrqueting.
No recomanada per menors de 7 anys
Organitza: Dones d’Horta i CC Matas i Ramis

Biblioteca Horta-Can Mariner

LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES: 
RESPOSTES I REIVINDICACIONS DES DEL 
CRISTIANISME CATÒLIC I EL JUDAISME.
dilluns 27 de març, a les 19 hores
Aventura de conèixer. Cicle temàtic Dona i religions.

CAFÈ TERTÚLIA: TOTS HAURÍEM DE SER 
FEMINISTES (CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE)
Dijous 16 de març, de 18 a 20 hores
Prenent com a referència la cita de l’escriptora nigeriana 
Chimamanda Ngozi Adichie, la Maribel Amores proposa 
compartir un cafè mentre es debaten temes d’actualitat 
com els Impostos que amaguen sexisme, com es relacionen 
les dones amb les religions, la reculada en la cosificació 
femenina o trucs per a la nostra sobirania, entre d’altres. 
Vine i digues la teva!
Realització: Maribel Amores
Organitza: CC Matas i Ramis

TALLER: QUÈ VOLEN EXPRESSAR LES DONES? 
EL PROCÉS CREATIU DE LA DONA.
Dilluns 13 i 20 de març, de 17.30 a 20 hores
Taller vivencial dirigit a tota dona interessada a aprofundir 
sobre la pròpia necessitat expressiva. Tota dona té 
experiència i saviesa a compartir encara que no sàpiga 
per on començar. El procés creatiu ens ajudarà a prendre 
consciència de les pròpies necessitats. Observarem des 
d’on sorgeix la llavor creativa i com facilitar el procés amb 
eines senzilles i divertides. Tenint en compte els cicles, 
arquetips i necessitats de la dona. Experimentarem amb la 
paraula, el moviment i l’energia sobre l’escenari amb eines 
de teatre, escriptura i moviment corporal.
No és necessària cap tipus d’experiència prèvia.
Enfocat a dones de qualsevol edat. Com més varietat 
d’edats més rica serà l’experiència.
Taller gratuït. Places limitades. És necessària inscripció 
prèvia
Realització: Esther Burgos
Organitza: CC Matas i Ramis

TALLER: COS DE DONA. SEXUALITAT
Dimecres 15 de març, de 17.30 a 19.30 hores
Abordarem temes relacionats amb el cos de la dona. Temes 
moltes vegades silenciats i estigmatitzats com la sexualitat, 
sensualitat, cicles hormonals i emocionals, maternitat, 
cures del sòl pèlvic i vagina, mètodes anticonceptius, 
menarquia, menopausa... En un entorn còmplice i segur 
compartirem informació, resoldrem dubtes i iniciarem una 
millorada relació amb el nostre cos.



Maria Rodés, Joana Serrat, Maia Makowski, Bikimel, Dolo 
Beltran, Anna Roigs, Sílvia Pérez Cruz, Judit Neddermann, 
Eva Dénia, Meritxell Gené, Ivette Nadal, Maria Arnal, 
Gemma Humet i Núria Graham.
A càrrec de l’Institut Català de les Dones
Organitza: Punt7 (Punt d’Informació Juvenil d’Horta 
Guinardó)

Casal de Gent Gran d’Horta

EXPOSICIÓ PIONERES DEL PINZELL, DE 
MARISA ORDOÑEZ.
Del 10 al 31 de març
L’artista plàstica Marisa Ordoñez realitza, a través d’aquest 
projecte, un exercici de visualització de dones pintores 
nascudes abans del segle XIX. De la se va mà, descobrirem 
creadores poc conegudes o oblidades com Ende, Levinia 
Teerlenlic, Caterina Van Semessen, Bárbara Longhi o 
Artemisia Gentileschi, entre altres.
Organitza: Casal de Gent Gran d’Horta.

Montbau
Sala Polivalent de Montbau

SESSIÓ FORMATIVA CONTRA VIOLÈNCIES 
MASCLISTES
Divendres 17 de març, de 16 a 23 hores
Formació sobre protocols d’actuació contra la violència 
masclista en festes en l’espai públic. A continuació: sopar 
amb bikinera, venda de begudes no alcohòliques i concert 
de petit format.
Organitza: Espai Montbau i joves del Casal de la Teixonera.

El debat social sobre el paper de les dones en les religions 
poques vegades està protagonitzat per dones. En 
aquest cicle, us proposem un diàleg amb dones actives 
i compromeses amb les diverses comunitats i tradicions 
religioses i espirituals que hi ha a Barcelona, perquè 
intentem comprendre a partir de la seva experiència un 
fenomen que, sovint, se’ns presenta ple de contradiccions.
En cada sessió, dues dones de religions diferents 
conversaran sobre els diversos aspectes que conformen 
la seva vida espiritual i comunitària, així com sobre el seu 
compromís amb el món que les envolta. També comptarem 
amb una fila zero amb participació de dones d’altres 
tradicions.
Acompanyarem aquest cicle amb una guia de lectura i 
exposicions del nostre fons documental sobre Teologia 
Feminista.
A càrrec de: Neus Forcano (Col·lectiu de Dones en 
l’Església) - Rosa Levy (Comunitat jueva Bet Shalom).
Organitza: Biblioteques de Barcelona. Hi col·labora: 
Oficina d’Afers Religiosos. Àrea de Drets de Ciutadania, 
Participació i Transparència. Ajuntament de Barcelona.

PUNT7

EXPOSICIÓ 16x16 “SETZE JUTGESSES PER AL 
2016”
Dimecres 1 de març, a les 17 hores fins el divendres 31  
de març, a les 21 hores 
L’exposició “16x16: Setze jutgesses per al 2016” pretén 
difondre i reconèixer la trajectòria artística de les cantants 
catalanes exemplificada en 16 dones que canten. L’objectiu 
és impulsar el coneixement i fer un reconeixement al ric 
i divers talent femení en el món de la música popular. Les 
cantants i músics del 2016 ja han sobreviscut les primeres 
lluites d’equitat en el món de la cançó, diferent del temps 
en què entre els Setze jutges destacaven només quatre 
dones: Maria del Mar Bonet, Núria Feliu, Guillermina 
Motta i Marina Rossell. Avui dia la percepció és una altra i 
com a mostra del gran nombre de dones cantants aquesta 
exposició n’ha seleccionat 16: Marina Rossell, Lídia Pujol, 



LECTURES DE MEL I FOC
Dimarts 21 de març, a les 18 hores
Escollim, en un dia tan especial, trobar-nos totes i llegir 
textos especials, màgics, escrits per dones i per homes 
que parlen de dones i de vida. Tothom està convidat a 
participar-hi. Hi haurà un petit refrigeri per als assistents.
Organitza: Biblioteca de Montbau – Albert Pérez Baró, 
Dones Fem i CC Casa Groga 

VISITA CULTURAL A LA BONNEMAISON
Dijous 23 de març, a les 10 hores
Visita a l’Espai Francesca Bonnemaison, un espai 
que recull l’herència de les iniciatives de Francesca 
Bonnemaison, en honor de la qual porta el seu nom.
Cal inscripció prèvia, trucant al 934186531, via correu 
electrònic a cccasagroga@qsl.cat, o de forma presencial a 
la recepció del centre. Places limitades.
A càrrec de: Fina Castella
Organitza: CC Casa Groga

La Teixonera
Centre Cívic Teixonera

EXPOSICIÓ: LOOP TRANSGRESSOR 
(AUDIOVISUALS FEMINISTES)
Del 7 al 26 de març. 
En el marc de les Jornades radical-ment feministes 
celebrades a Barcelona al 2016, FemArt va oferir la 
Mostra titulada “l’Àpat transgressor”. Aquesta Mostra 
volia recordar i revisitar l’obra de Judy Chicago “The dinner 
party” que va obrir de manera radical la producció d’art 
específicament feminista. Recordant el seu gest un més 
d’una trentena d’artistes van proposar un servei de taula 
racial-ment feminista. l’audiovisual que obre aquest Loop 
és precisament el recull d’aquell esdeveniment. Tot seguit, 
podrem veure una selecció d’obres d’artistes dones que 
formen part de la Xarxa d’Artistes FemArt. Paral·lelament 
s’exposarà l’obra gràfica que il·lustra les propostes 
participants en aquest sopar de saber i sabors feministes. 
Organitza: FEMART i Centre Cívic Teixonera

Sant Genís dels 
Agudells
Centre Cívic Casa Groga

EXPOSICIÓ “VEÏNES, CIUTADANES”
Del 3 al 27 de març
A Catalunya, els moviments veïnals de la dècada dels 
setanta van tenir una intensitat i una extensió molt 
destacades i van contribuir clarament a resoldre la transició 
política a favor de la democràcia. La participació de les 
dones en aquests moviments va ser molt rellevant i alhora 
decisiva per a la pròpia existència. Van ser moltes les dones 
que van liderar els moviments veïnals d’aquest període de 
reconeguda importància per a la història del nostre país. 
A càrrec de: Institut Català de les Dones 
Organitza: Dones Fem i CC Casa Groga

CAFÈ I TERTÚLIA AMB “BIG EYES”
Dimarts 7 de març, a les 18 hores
Ens basarem en la història de la pintora Margaret Keane i 
el seu èxit als anys 60 pintant característics personatges 
d’ulls grossos i les seves dificultats legals amb el seu marit 
Walter Keane, el qual s’adjudicava l’autoria de la seva obra, 
per tal de debatre sobre les dones amb talent que, per un 
motiu o un altre, s’han vist relegades a un segon pla. 
Organitza: Dones Fem i CC Casa Groga

AMB VEU DE DONA
Divendres 10 de març, a les 18 hores
A les 18 h: Trobada de Cors amb el Cor Groc de Sant 
Genís dels Agudells i Coral A Tempo coral de música 
tradicional i popular del Cercle de Gràcia de Barcelona.
A les 19 h: Raquel Lúa, cantant i autora barcelonina que 
proposa peces intimistes marcades pels melismes que 
fan recordar a la música mediterrània. Lletres carregades 
de poesia. Va acompanyada de la guitarrista, cantant, 
compositora i poeta Amaia Miranda.
A càrrec de: Cor Groc, Coral A tempo i Raquel Lúa
Organitza: Dones Fem i CC Casa Groga 



Hi poden participar dones majors d’edat interessades en 
treballar aspectes personals. Taller gratuït 
Inscripcions al PIAD d’Horta Guinardó.  
Tel. 93 420 00 08. piad_horta@bcn.cat
Organitza: PIAD. Punt d’informació i atenció a dones.

Casal Taxonera

“DONES GRANS, GRANS DONES. VIOLÈNCIA  
I VELLESA FEMENINA AL CINEMA”
9 de març, a les 17.30 hores
A càrrec de Trama
Organitza: Dones Taxonera, amb el suport del CIRD.

Espai Cuina’m del Mercat de la Vall d’Hebron

XERRADA SOBRE DONES EMPRENEDORES
Dimecres 8 de març, a les 9.30 hores
A càrrec de Mònica Rodríguez, fundadora d’Empresas 
Creadoras; Alba Delgado, especialista en Transformació 
Digital, Andrea García, especialista en emprenedoria; i 
Alícia Orellana, coordinadora de l’espai Cuina’m.
Aperitiu i Networking.

La Vall d’Hebron
Casal de barri de la Vall d’Hebron Can Travi

EXPOSICIÓ DONES GRANS, GRANS DONES.
Dimarts 7 de març, a les 17 hores
Com vas viure els teus 20 anys? I com veus els 20 anys de 
les dones d’ara?
Exposició col·lectiva del grup de dones d’Amma Horta.
Organitza: Amma Horta i Casal de Barri de Can Travi

XERRADA-INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
LOOP TRANSGRESSOR
Dimarts 7 de març, a les 19 hores
Proposem una conversa on les membres del grup FemArt 
explicarem la història del projecte íntimament vinculat 
als moviments feministes de la ciutat de Barcelona. A 
través d’un itinerari visual transitarem per les diferents 
temàtiques que ha tractat la Mostra al llarg de més de vint 
anys. Les Mostres donen compte, a través de les obres 
que les constitueixen, de les diferents lluites i propostes 
dels moviments feministes contemporanis. A més, en 
el context de l’exposició “l’Àpat transgressor” (d’on ha 
sortit la proposta del Loop audiovisual) visitarem també 
l’obra de les artistes més referencials per als feminismes 
contemporanis com és el cas de Judy Chicago. 
Organitza: FEMART i Centre Cívic Teixonera.
  
MINICONCERT AL VESPRE. CLAU DE LLUNA
Dimecres 8 de març, a les 19 hores
Clau de Lluna, és una petita òpera-collage sobre el paper 
de la dona en la música. La feminitat ha estat la inspiració 
dels més destacats compositors. Amb Clau de lluna, Laia 
Camps, mostra com els compositors han retratat l’esperit 
polièdric de la dona a través de la música. La representació 
del Sol i la Lluna, com el masculí i el femení serveix d’excusa 
per a aquest espectacle on descobrirem com compositors 
tan importants com Mozart, Bellini i Puccini han retratat 
la dona en les seves composicions, fins arribar al moment 
actual on podrem sentir temes compostos i interpretats per 
dones. 100% femení. A càrrec de la soprano Laia Camps.
Organitza: Centre Cívic Teixonera

GRUP DE CREIXEMENT PERSONAL PER DONES
Els dimarts del 7 de març al 30 de maig, de 12.15  
a 14.15 hores. 
Espai col·lectiu per treballar les necessitats, inquietuds, 
malestars i desitjos de les dones, promovent el creixement 
de cada una des de la consciència de perspectiva de 
gènere, potenciant l’apoderament i la xarxa entre dones.
Un espai d’autoconeixement i d’ajuda mútua, que ens 
permetrà trobar eines per millorar el nostre benestar. 
Treballarem per afavorir l’autoestima, la comunicació i les 
relacions interpersonals. 



de 65 anys. Adèle Tulli recull a Rebel Menopause les 
experiències de les dones que hi viuen i elabora un retrat 
íntim de Thérèse, una dona que viu la maduresa com “un 
temps de completa llibertat”.
A càrrec de: Drac Màgic
Organitza: Casal de Gent Gran de Vall d’Hebron amb la 
col·laboració del PIAD d’Horta-Guinardó

Biblioteca	El	Carmel-	
Juan	Marsé
Murtra, 135-145

Biblioteca	Horta-	
Can	Mariner
Vent, 1

Biblioteca	Mercè	Rodoreda
Camèlies, 76-80

Casal	d’Entitats	Mas	
Guinardó
Plaça Salvador Riera, 2

Casal	de	Barri	de	la	Vall	
d’Hebron	Can	Travi
Av. Cardenal Vidal i 
Barraquer, 45 

Casal	de	Gent	Gran	d’Horta
Carrer de Feliu i Codina, 
37-43 

Casal	de	Gent	Gran		
de	la	Vall	d’Hebron	
Arquitecte Moragas, 5 

Casal	de	la	Font		
d’en	Fargues
Pedrell, 67-69

Casal	Taxonera
Besós, 17

Centre	Cívic	Casa	Groga
Av. Jordà, 27

Centre	Cívic	Guinardó
Ronda Guinardó, 113

Centre	Cívic	Matas	i	Ramis
Feliu i Codina, 20

Centre	Cívic	Teixonera
Arenys, 75

Espai	Cuina’m	del	Mercat	
de	la	Vall	d’Hebron
Passeig de la Vall d’Hebron, 
130

Espai	Jove	Boca	Nord
Agudells, 37-45

FC	Martinenc
Telègraf, 31-45

Foment	Hortenc
Alt de Mariner, 15

PUNT7	Punt	d’Informació	
Juvenil	d’Horta	Guinardó
Horta, 71

Sala	Polivalent	de	Montbau
Domènech i Muntaner, 2

Seu	del	Districte		
d’Horta-Guinardó
Ronda del Guinardó 49

CONCERT DE CLARA LUNA
Dijous 9 de març, a les 19 hores
La cantant barcelonina Clara Luna, ens presenta el seu 
format a trio, amb una recopilació d’estàndards de jazz, 
bossa noves i algún tema original. Un proposta musical 
amb una mica d’aquí i una mica d’allà, barreja de cultures i 
experiències que s’ajunten en la música amb l’únic objectiu 
de gaudir i fer gaudir als oients. Acompanyada per Max 
Vilavecchia als teclats i Xavi Maureta a la bateria. Entrada 
gratuïta
Organitzat per: Casal de Barri de la Vall d’Hebron Can 
Travi. Col·labora: Plataforma Dona Cançó

CONCERT D’ANALÍA REGO 
Dijous 23 de març a les 19.30 hores  
Des d’una identitat única que atrapa i emociona la 
guitarrista argentina Analia Rego ens proposa un viatge a 
l’interior del Tango. Entrada gratuïta
Organitzat per: Associació Iberamerik Concert, Centro 
Salvador Allende i Casal de Barri de la Vall d’Hebron Can 
Travi.

TROBADA DE DONES DEL CASAL DE CAN TRAVI
Dimecres 29 de març, a les 18.30 hores
Trobada de dones de les entitats i activitats del Casal 
de Barri de Can Travi. Taller-xerrada de presentació de 
la plataforma de dones creatives del Districte d’Horta-
Guinardó.

Casal de Gent Gran de la Vall d’Hebron

CINEFÒRUM “REBEL MENOPAUSE”
Dimecres 8 de març, a les 17 hores
Passi del documental i posterior debat dinamitzat.
Rebel menopause (Menopausa rebel). Adèle Tulli, França, 
2013, 25 minuts
“La menopausa és el començament de la vida!” Thérèse 
Clerc descriu amb aquestes paraules l’experiència de 
fer-se gran. Amb 85 anys, aquesta militant i apassionada 
feminista va posar en marxa La Casa Baba Yaga, un 
innovador projecte de convivència per a dones de més 

EQUIPAMENTS:




