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#BCNANTIMASCLISTA

25N 
Dia Internacional 
per l’Eliminació 
de la Violència 
vers les Dones
#BCNANTIMASCLISTA



Com cada any des de l’Ajuntament de Barcelona i el 
Districte d’Horta-Guinardó commemorem el dia 25 de 
novembre, declarat per l’ONU des del 1999 com a Dia 
Internacional per l’Eliminació de la Violència vers les Do-
nes, aquest any sota el lema “Tothom hi te un paper #BCN 
Antimasclista”, en el marc de l’Acord ciutadà per a una 
Barcelona lliure de violència vers les Dones, amb múltiples 
activitats que presentem en les pàgines següents, de la 
ma de les diverses entitats cíviques i ciutadanes del nostre 
territori.

Tot i que històricament han estat les associacions de do-
nes i els grups feministes les que han posat en primera 
línia de l’agenda política aquest greu problema social que 
ens afecta i concerneix a tothom, per tal d’aconseguir una 
societat veritablement lliure de violència masclista es fa 
necessària la participació activa de tota la societat, espe-
cialment la implicació d’actors i agents que tradicional-
ment no han tingut, dins de les seves estratègies d’acció, 
l’eradicació de la violència vers les dones.

Així, ja que encara no hem pogut acabar amb aquesta xa-
cra, que cada dia es manifesta de manera més subtil, però 
no menys greu, a través de micro-masclismes quotidians, 
es fa necessari més que mai generar noves aliances, amb 
tot tipus d’associacions i grups de de la ciutat per tal de 
visibilitzar el rebuig ciutadà i col·lectiu a qualsevol forma 
de violència masclista, sigui en el marc de les relacions de 
parella o familiar, o en el marc social, públic o econòmic. 
Ara més que mai és imprescindible que tothom a la nostra 
ciutat, al nostre Districte, tinguem un paper clau en aquest 
lluita, cadascú des del seu àmbit social o laboral. Hem de 
ser capaços/ces de dir en veu alta “No en el meu nom” i 
actuar en conseqüència.

Mercedes Vidal Lago
Regidora d’Horta-Guinardó



ACTE COMMEMORATIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES I DE 
RECORD A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Caigudes sense poder volar

25 de novembre a les 17 hores
Jardins de la Biblioteca Horta-Can Mariner

Any rere any les dones d’Horta-Guinardó ens reunim per dir prou 
a la violència masclista, recordant aquelles que han perdut la vida 
i reivindicant més recursos i suport per les que malviuen atra-
pades en un malson que també afecta les seves filles i fills. Ens 
apleguem entorn a l’estàtua de la Ventafocs per reclamar amb 
flors, música i paraules la fi d’aquest malson, amb l’esperança en 
un futur no gaire llunyà on les dones puguem viure i volar segures 
i lliures.

Presidirà l’acte la Regidora d’Horta-Guinardó, Mercedes Vidal.

Organitza: 
Consell de les Dones d’Horta-Guinardó  
i Biblioteca d’Horta-Can Mariner

Instal·lació Caigudes sense poder volar: 
Marisa Ordoñez i Joana Navarro

Acció artística: 
Laura Pinilla, Alba Sariola i Laia Soulvador

 

 



EL CARMEL

Espai Jove Boca Nord (Agudells 37-45)

Divendres 24 de novembre a les 22 h
Free Kabaret : Malakabaret en clau de dones (sala d’actes)
Organitza: Boca Nord i Laboratorio Malaka.

Dissabte 25 de novembre 
Jornades contra la violència masclista 
tallers i formacions de 17h a 19h amb participació de CAU’s i Es-
plais, i obert al públic en general. 
Organitza: Boca Nord i CJD7.

Dissabte 25 de novembre 
Concert en clau de dones
Organitza: Boca Nord i Laboratorio Malaka.
*Per a més informació: www.bocanord.cat

LA FONT D’EN FARGUES

Casal de barri de la Font d’en Fargues 
(Pedrell 67-69)

Del 20 al 30 de novembre
Exposició Imatges per pensar 
Reflexionar sobre l’agenda oculta que implícitament mobilitza la 
difusió de determinants missatges al cinema, la televisió,a les xar-
xes o a la publicitat i analitzar com es representa la feminitat en les 
representacions visuals i narratives. Una exposició de l’Observatori 
de les Dones als Mitjans de Comunicació.
http://www.observatoridelesdones.org/imatges-per-pensar/

EL GUINARDÓ, EL BAIX GUINARDÓ 
I CAN BARÓ

Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda  
(Camèlies 76-80)

Dimecres 8 de novembre, a les 19 h
Fem salut. Violència de gènere, diguem no.
A càrrec de Mar Jarque, metgessa. Coorganitza: EAP Sanllehy



Dijous 30 de novembre, a les 19 h 
Entre Versos. Presentació de La ciutat cansada  
de Maria Cabrera
Amb Maria Cabrera i Albert Lladó
La gironina Maria Cabrera va guanyar la darrera edició del Premi 
Carles Riba amb aquest poemari que té ressons de moltes ciutat, 
incloent-hi Barcelona.
L’autora ens parlarà de la seva obra en conversa amb el periodista 
i escriptor Albert Lladó.

Casal d’entitats Mas Guinardó  
(Pl. Salvador Riera, 1)

Tot el mes de novembre
Al vestíbul, al Racó de contes de temporada 
«La petita puça». Un conte, sobre la discriminació de gènere, per 
a les persones més petites. Editorial: d’Ai, carai!  

Durant la setmana del 20 al 25 de novembre
Creació d’arpillera grupal, espai literari “Full en blanc”

Dimecres 22 de novembre a les 19 h 
Cine-fòrum “Retales: vidas de mujeres” realitzat i dinamitzat pel 
Laboratorio Malaka i membres del Consell de Dones d’Horta-Gui-
nardó 

30 de novembre, de 18 a 21.30 h 
Espectacle multidisciplinar amb una trobada de dones fent pau al 
barri, mandala obert del Grup Retroba’t, actuacions de la platafor-
ma Dona Cançò i cercle  “Mujeres en pie de paz”.
Acte coordinat amb la plataforma Creatives Fent Xarxa. 
 
Del divendres 1 al diumenge 3 de desembre
II Jornades Dona i Escacs. Congrés per la igualtat de gènere.

Divendres 1 de desembre a les 18.30 h 
Conferència L’exclusió de les dones al llarg de la Història. Art, 
ciència i esport. 

Dissabte 2 de desembre 
10 h.  Conferència: Les dones juguen pitjor? Neurobiologia i 

gènere. 
12 h.  Conferència: Els rols de gènere a l’aula d’escacs. Com 

revertir-los? 
16.30 h.  Taula rodona: La discriminació davant i darrera del tauler. 

Experiències en primer persona. 



17.30 h.  Taller: Protocols antisexistes al món dels escacs. Elabo-
ració d’una proposta de protocol per la federació i el món 
associatiu dels escacs. 

17.30 h.  Taller: Campanya comunicativa per incentivar la participa-
ció femenina i revertir el sexisme. 

Diumenge 3 de desembre 
10 h. Taula rodona: Escacs i dones. Experiències i iniciatives. 
12 h. Conferència: Judith Polgar. La genialitat no neix, es fa. 
17 h. Taula rodona: Com aconseguir la igualtat de gènere? 
19 h.  Conclusions Jornades. Organitza: Peona i Peó, C.E. amb 

la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona. 

Cap Sanllehy  
(Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 16)

Dijous 23 de novembre de 16 a 19 h
Presentació del PIAD i tastet del grup de creixement personal
Organitzadors: PIAD Horta i CAP Sanllehy

HORTA #stop violència

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

De l’1 al 20 de novembre
Exposició: Imatges per pensar 
Activitat reflexionem sobre el gènere.
Amb la col·laboració de Cird.

Dimecres 22 de novembre de 17 a 18.30 h
Ballem contra la violència de gènere 
Cal portar complement de color lila.  
Inscripció prèvia la setmana del 13 al 17 de novembre.

Centre Cívic Matas i Ramis 
(Feliu i Codina 20)

Activitats 25 de novembre del 2017 al Centre Cívic Matas i Ramis
“Tothom hi té un paper” #BCNantimasclista

Dijous 16 de novembre de 17 a 20 h
Taller Vivencial: Obrir-se al goig 
Ponent: Olga Sánchez, terapeuta Gestalt i corporal
Organitza: GEDA i CC Matas i Ramis



Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
Treballarem a partir del cos, del moviment, de la respiració i les tèc-
niques de la Teràpia Gestal per connectar-nos i explorar la nostra 
capacitat de gaudir, el nostre desig i la nostra abundància personal.
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia

Divendres 17 de novembre de 10.30 a 13 h
Taller: Arteràpia i  emocions
Ponent: Carol Villalón i Flavia Anconetani
Organitza: Proyecto  Towanda  i CC Matas i Ramis
Lloc: CC Matas i Ramis
Una trobada per explorar les nostres emocions, trobar noves formes 
d’expressar-les, reconèixer-nos en elles mateixes i obrir nous ca-
mins a través de l’arteràpia, la música i l’expressió corporal. Una ex-
periència personal i en grup en un ambient còmode i de confiança.
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia

Dilluns 20 de novembre de 18 a 20 h
Taller/xerrada: Emocions per protegir-nos de la violència
Ponent: Elena Gómez, Psicòloga i Terapeuta Familiar
Organitza: GEDA  i CC Matas i Ramis
Lloc: CC Matas i Ramis
Les emocions constitueixen un element vital per la nostra supervi-
vència en societat; l´alegria, la pena, la ràbia i la por són essencials 
per establir unes relacions lliures, saludables i respectuoses amb 
nosaltres mateixos i amb els altres, si bé es cert que no són sem-
pre còmodes de sentir i que, de vegades, ens espanten i ens inco-
moden. Després estan la culpa i la vergonya, com gestionar-les?
En aquest taller/xerrada treballarem la consciència, l’acceptació, la 
regulació i la reconciliació amb les diferents emocions humanes a fi 
de protegir-nos més efectivament de la violència. Un bon taller per 
estimar-nos una mica més. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.

Dijous 23 de novembre de 18 a 20.30 h
Taller: Expressió corporal-dansa i indefensió apresa
Ponent: Esther Burgos
Organitza: CC Matas i Ramis
Lloc: CC Matas i Ramis
La proposta és accedir a eines per gestionar vivències de desmo-
tivació, desesperança i fins i tot de depressió o pèrdua de control. 
Gràcies a la consciència corporal i el moviment expressiu,  troba-
rem  un camí de recuperació i confiança.
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia

Divendres 24 de novembre de 18 a 20.30 h
Taller: Els contes que t’expliques
Ponent: Esther Burgos



Organitza: CC Matas i Ramis
Lloc: CC Matas i Ramis
Volem posar en relleu com ens han afectat i segueixen fent-ho els 
contes, les pel·lícules i les cançons sobre la visió que tenim de la 
vida i, sobretot, en els nostres models de gènere i relacionals. Les 
històries, en aquest sentit, també poden ser una eina per tal de pre-
venir la violència de gènere. Vine a compartir, descobrir i divertir-te! 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia

Divendres 24  de novembre de 21.30 h
Concert: 45 cerebros y 1 corazón 
Artista: Maria Arnal i Marcel Bagés
Organitza:Barcelona Districte Cultural i CC Matas i Ramis
Lloc: CC Matas i Ramis 
Tants cervells i només un cor, però que batega fort. És el cas de la 
música de Maria Armal i Marcel Bagés. Entrada gratuïta. 
Més informació i reserva prèvia a:  www.districtecultural.barcelona

Dissabte 25  de novembre d’11 a 12.30 h
Teatre de Carrer: Revoluclown 
Organitza: Companyia de teatre Revoluclown
Lloc: CC Matas i Ramis fins a Plaça Eivissa (Itinerant) 
REVOLUCLOWN és un espectacle itinerant de 45 minuts que neix 
al carrer i que es dirigeix a totes les edats, i on tres pallassos arri-
ben disposats a fer una revolució; una aventura èpica, entusiasta i 
molt divertida on tothom té un paper.#BCNantimasclista

Biblioteca d’Horta-Can Mariner (Vent, 1)

Durant tot el mes de novembre
Exposició documental i guia de lectura de recursos per a les 
dones, al vestíbul de la biblioteca.

PUNT7: Punt d’Informació Juvenil d’Horta 
Guinardó) (Horta, 71)

Del 6 de novembre a l’1 de desembre
Exposició “Imatges per pensar”
A càrrec de l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació 
Exposició amb la intenció de generar una reflexió al voltant d’algu-
nes absències, presències i tòpics relacionats amb la representa-
ció de les dones i que són freqüents en gran part dels continguts 
dels mitjans de comunicació. Les imatges han estat produïdes es-
pecialment per l’artista visual Tània Burgos Fernàndez, tot seguint 
una proposta gràfica propera als pictogrames que permet treballar 



els significats de les imatges, d’una manera assequible i oberta a 
mirades i interpretacions diverses.
Organitza: Punt d’Informació Juvenil d’Horta Guinardó

MONTBAU

Divendres 24 de novembre a les 20 h
Cabaret Senglar
Concert d’una de les cantautores amb més potencial vocal i instru-
mental d’aquests moments al districte d’Horta-Guinardó. 
Sala Polivalent de Montbau (c/ Domènech i Montaner 3; tel.: 659 
770 401; spmontbau@gmail.com
Organitza: Sala Polivalent de Montbau, amb la col·laboració de 
Dona Cançó
A càrrec de: Claudia Cabeo

SANT GENÍS DELS AGUDELLS  

#les dones fem

Centre Cívic Casa Groga (Av Jordà 27)

Dimarts 21 de novembre a les 11 h
Festegem per la igualtat
Fomentem la igualtat en les nostres festes majors? Poden conju-
gar-se la tradició i el feminisme? En aquesta activitat reflexionarem 
sobre com la cultura popular pot fomentar l’equitat, analitzarem 
amb perspectiva de gènere les nostres tradicions i festes, veu-
rem com prevenir l’assetjament sexual en els espais d’oci nocturn 
i plantejarem estratègies per construir una festa major lliure de vio-
lències masclistes i sexisme.
A càrrec  de TRAMA.
Organització: Consell de les Dones d’Horta-Guinardó i Centre Cí-
vic Casa Groga. Amb el suport del Departament de Feminismes i 
LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.

Dimecres 22 de novembre a les 17 h
Repensem els contes
A partir de la narració teatralitzada de contes tradicionals i de nova 
creació, valent-nos del joc i el teatre,  qüestionarem les històries, 
repensarem els personatges i inventarem altres maneres d’expli-
car-les, per tal de prevenir estereotips i discriminacions i fomentar 
la igualtat de gènere i les relacions equitatives i solidàries.



Edat recomanada: de 6 a 12 anys
A càrrec de TRAMA
Activitat gratuïta

Casal de gent gran de Sant Genís  
(Naïm, 10-12)

Durant tot el mes de novembre
Exposició “Dones grans, grans dones”

Dimarts 21 de novembre a les 17 h
Xerrada “Les pors de la gent gran”, a càrrec d’Àgora events.

Dijous 23 de novembre a les 17 h
Teatre “La Autoescuela”, a càrrec de Dones de Porta.

Divendres 24 de novembre a les 17 h
Cançons contra la violència, a càrrec de la Coral de Sant Genís

Dissabte 25 de novembre a les 17 h
Recital de poesia i cinefòrum “La teta asustada”

Dimecres 29 de novembre a les 11 h
Presentació del PIAD i xerrada “Violència de gènere i violència 
masclista”
Organitza: PIAD Horta i Casal de Gent Gran Sant Genís 

Vocalia de dones de l’AV de Sant Genís 
(Av. Jordà, 31)

Dissabte 25 de novembre a partir de les 18 h 
Acte commemoratiu del 25N
Lectura del manifest del 25 de novembre
Petit concert-col·loqui a càrrec de la poetessa Assumpció  
Forcades.
Actuació del Cor groc de Sant Genís.
Pica-pica.
Organitza: Vocalia de Dones de Sant Genís

LA VALL D’HEBRON

Casal de Barri Can Travi 
(Cardenal Vidal i Barraquer, 45)



 Empodera l’escena
El projecte ‘Empodera l’escena’ neix 
de la voluntat de visualitzar l’activitat 
de les dones en els circuits artístics, 
on hi sol predominar l’activitat mas-
culina. Per aquest fet el concentrem 
entorn a les activitats del 25N, doncs 
la invisibilització de les capacitats ar-
tístiques i creatives de les dones és 
un tema recurrent sobre els escena-
ris tant en la creació d’espectacles o 
companyies, com en les formacions 
musicals tant de petit com gran format.
L’empoderament en l’escena és important per a donar peu a no-
ves artistes, per a fer de l’escena un espai de lluita i reivindicació 
femenina i feminista. És necessari per a donar veu a noves reivin-
dicacions.

A partir del 9 de novembre
Exposició mensual “Imatges per a pensar en la representació 
de les dones als mitjans de comunicació” 
De Tània Burgos Fernàndez
Cedida per CIRD

Dissabte 11 de novembre a les 19.30 h 
Concert: Raquel Lua, veu, i Amaia Miranda, guitarrista, guanya-
dores del concurs de Cantautors del districte H-G 2017

Dijous 16 de novembre a les 19.30 h 
Concert: Maruja Limón   
Projecte inspirat pel flamenc en el que cada una de les seves 
components aporta el seu bagatge, passant per diferents fusions 
musicals.

Dissabte 18 de novembre a les 19.30 h 
Concert: Alma a Caballo ‘Concert en moviment’ (música i dansa)
La ballaria de dansa contemporània Mireia Torrent Escala elabora 
les imatges de la música de Fux Taxidios, teixint un fil entre el 
paisatge sonor i emocional que proposa el músic.

Dijous 30 de novembre a les 19.30 h 
Concert: Cabaret empoderat   
Acte final del cicle en que es pretén crear un espai interdisciplinari 
artístic amb música, transformisme, teatre, humor,... amb la pre-
sencia de la dona com artista i creadora.




