
Activitats al Districte de les Corts



Del 20 de febrer al 16 de març
Exposició: “MÉS DE VINT ANYS  
DE LA TAULA DE DONES DE  
LES CORTS”

Seu del Districte
Gratuïta.

La Taula de Dones de les Corts és un espai de 
participació de les dones del districte, del qual formen 
part dones a títol individual, entitats, col·lectius i partits 
polítics.
Podreu visitar l’exposició que repassa aquests més de 
vint anys de contribució de les dones al districte i gaudir 
de la xerrada: Dones a les Corts, el 13 de març a les 
18.30 h, al Saló del Consell. A càrrec de Teresa Perelló, 
impulsora al 1991 de la primera Comissió per a la 
igualtat de les Dones a les Corts.

Organitza: Taula de Dones de les Corts 

1 de març, a les 18 h
Sac de rondalles: DONES QUE FAN HISTÒRIA

Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras
A càrrec de Mosaics, Mertxe París & Gemma Charines.

Organitza: Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras

3 de març, a les 21 h
Teatre: BARBES DE BALENA

Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts

Entrada general: 4,55 €.  
Venda d’entrades al Centre Cívic  
Tomasa Cuevas – Les Corts.
Barbes de balena fa un recorregut per la vida de la 
doctora Dolors Aleu i Riera (1857-1913), la primera dona 
llicenciada en Medicina a Catalunya i a l’Estat espanyol. 

Dolors Aleu va tenir una carrera plena d’obstacles, que 
va anar superant, per exercir una professió aleshores 
vetada a les dones. A partir de la seva figura, fem memòria 
de les nostres àvies, besàvies… i reflexionem sobre les 
dones d’avui en dia, sobre nosaltres. Elles portaven cotilla, 
i nosaltres? Ens hem tret de debò les cotilles reals i 
figurades que ens constrenyen? 
Direcció: Mònica Bofill. Durada: 70 minuts

Organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts

Inici, el 5 de març 
TALLER DE DANSA

Gratuït, places limitades.  
Informació i inscripcions al PIAD Les Corts tel. 932 916 491  
o piad_lescorts@bcn.cat 

Taller que utilitza la dansa com a eina per connectar 
amb el cos de les dones i apoderar-les. Aporta beneficis 
físics i emocionals. Aborda la sensibilització, el moviment 
i la consciència corporal com a eines per poder guanyar 
qualitat de vida i recuperar l’equilibri amb l’organisme.

Organitza: PIAD Les Corts 

Del 3 al 28 de març 
Exposició: “LA DONA  
I EL SEU ENTORN”  

Centre Cívic Can Deu 
Gratuïta. Inauguració i xerrada:  
dimecres, 7 de març, a les 19 h

A través d’aquestes obres volem transmetre un impacte 
visual, caracteritzat pel treball de les nostres mans i del 
pinzell, lliurat a la forma i al color, tocant amb suavitat la 
tela blanca per transformar un nou projecte dedicat a la 
dona. A càrrec d’Ànnia Aragonés i Lola Chacón.  

Organitza: Centre Cívic Can Deu 

Del 3 al 28 de març 
Exposició: “UNA MIRADA  
SOBRE LA MATERNITAT”

Centre Cívic Can Deu 
Gratuïta. Inauguració i xerrada:  
dimecres, 7 de març, a les 19 h

Fotografies que mostren un diàleg entre les imatges 
profundament humanes i la vivència de la maternitat en 
diferents parts del món. A càrrec de l’ONG Matres Mundi.  

Organitza: Centre Cívic Can Deu 

Del 5 al 30 de març 
Exposició: “QUANTA GUERRA... DONES I 
GUERRA CIVIL”

Biblioteca Montserrat Abelló

Exposició que visibilitza el paper de les dones durant 
la Guerra Civil a la nostra ciutat: el manteniment de la 
vida a la rereguarda malgrat els bombardejos, la manca 
d’aliments i l’horror de la guerra.

Organitza: PIAD Les Corts i la Biblioteca Montserrat Abelló.

5 i 7 de març, de 17 a 20 h 
Taller: PREPARACIÓ DEL 8 DE MARÇ 

Centre Cívic Tomasa Cuevas - les Corts 
Gratuït

Taller per elaborar el distintiu que donarà visibilitat a les 
dones participants en l’acte que tindrà lloc el dijous 8 de 
març: recorregut reivindicatiu i dinar de dones. Participa-hi 
l’estona que puguis, és una bona ocasió per conèixer més 
dones de les Corts.

Organitza: Taula de Dones de les Corts

6 de març, a les 18 h
Conferència: “GRANS COMPOSITORES 
FEMENINES” 

Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
Gratuïta

Conferència prèvia en què es tractaran les compositores 
del concert del dia 11 de març del cicle “Clàssica a les 
Corts”. A càrrec d’Albert Ferrer Flamarich. 

Organitza: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 

7 de març

A les 17 h
Cinema: SUFRAGISTES 

Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts 
Gratuït

Drama històric britànic del 2015 dirigit per Sarah Gavron 
i escrit per Abi Morgan. La pel·lícula explica la història de 
les sufragistes angleses al començament de la Primera 
Guerra Mundial.

Organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts 

A les 17.30 h  
Taller: FANZINE FEMINISTA
I la Dinàmica Maniquí Challenge

Casal de Joves de les Corts
Gratuït

Organitza: Taula d’Adolescència i Joventut de les Corts

A les 19 h 
Conferència: “SALUT MATERNA  
AL DISTRICTE DE RULI - RWANDA” 

Centre Cívic Can Deu 
Gratuïta

Estem compromesos amb la salut de mares i infants 
en situació d’extrema pobresa, i promovem i facilitem 
el dret a una assistència sanitària correcta, que eviti 
riscos innecessaris durant la gestació, el part, el postpart 
i els primers cinc anys de vida. Per fer-ho treballem 
conjuntament amb la comunitat, les autoritats locals 
i institucions públiques i privades. A càrrec de Dolors 
Chacón Sánchez, secretària general ONG Matres Mundi.

Organitza: Centre Cívic Can Deu 

A les 19.30 h 
Cinefòrum: “MONÒLEGS  
DE PAMELA PALENCIANO”

Casal de Joves de les Corts
Gratuït

Organitza: Taula d’Adolescència i Joventut de les Corts

A les 19.30 h 
Conferència: “ELISENDA  
DE MONTCADA, L’APODERAMENT D’UNA DONA”

Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
Gratuïta

La fundadora, promotora i regina de Pedralbes va ser una 
dona amb tots els poders: polític, econòmic i religiós. Vols 
conèixer la seva història? A càrrec de M. Victoria Garcia.

Organitza: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx

8 de març

A les 13.30 h
Acte unitari: 
RECORREGUT 
REIVINDICATIU 
I DINAR DE CARMANYOLA
Punt de trobada: Monument a la Presó 
de Dones de les Corts
(c. Joan Güell / c. Europa)
Gratuït

El 8 de març les dones parem i deixem de 
tenir cura d’altres per estar per nosaltres. 

Recorregut reivindicatiu: c. Joan Güell / c. 
Europa / pl. Comas amb la visita a l’exposició 
de la Taula de Dones i final de l’itinerari amb un 
dinar de carmanyola a 
les 14.30 h a la gran via 
Carles III, entre trav. 
les Corts i av. Madrid.

A les 17.30 h anirem 
cap a la Manifestació 
8 de Març- Dia 
Internacional de 
les Dones - Vaga 
Feminista de 
Barcelona.

Organitza: Taula de 
Dones de les Corts. 
Amb  la col·laboració 
del Grup Promotor 
del Futur Monument 
a la Presó de les 
Dones de les Corts.
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Activitats al Districte de les Corts

8 de març

A les 17 h
Conta contes: ELLES

Casal de gent gran Can Novell
Conta contes a càrrec de Susana Martínez 
i berenar

Organitza: Casal de gent gran Can Novell

A les 18 h 
Sac de rondalles: REBOMBORI

Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras
A càrrec de Partícia McGill

Organitza: Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras
 

A les 19.30 h
Paraula de dones: “MONTSERRAT ABELLÓ 
TRADUEIX VINT POETES ANGLOSAXONES”

Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts
Gratuït

Una selecció dels poemes de vint poetes de parla 
anglesa nascudes al segle XX. Per commemorar el 100è 
aniversari del naixement de Montserrat Abelló i la tria 
del seu nom per a la biblioteca de referència de les 
Corts. A càrrec de Lapsus Teatre.

Organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts  
i Lapsus Teatre

9 de març, a les 21.30 h 
Espectacle: QUEENYS 

Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts
Gratuït

Queenys és un espectacle per a tots els públics que ofereix 
una mirada flexible sobre gènere, l’expressió de gènere i la 
construcció de la identitat del femení des de la perspectiva 
escènica de les drag queens, que es recreen en el femení 
per posar en evidència la força de l’expressió femenina a 
través de l’efímer de l’escena i prestant-se com a muses 
inspiradores per al públic. Serà el vuitè espectacle de 
dansa i acrobàcia aèria de l’alumnat del Centre Cívic. 
La posada en escena abordarà part del llenguatge físic 
adquirit a classe, així com les aportacions creatives de 
l’alumnat seleccionat per dur a terme aquest muntatge.

Organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts 

11 de març 

A les 11.30 h
Conta contes: 
MARINA I EL 
SOMNI DE VOLAR

Centre Cívic Joan 
Oliver “Pere Quart”
Explica la història 
d’una noia en plena 
Revolució Industrial. A 
càrrec de la cia. Dansa 
Núria Serra.

Organitza: Centre Cívic Joan 
Oliver “Pere Quart”

A les 18 h
Concert Clàssica: “FEMMES”

Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
Preu: 4,55 €. Infants menors de 12 anys entrada gratuïta. 

Descobrirem la bellesa de les obres musicals composades 
per dones a l’Europa del segle XVI fins al XVII. Un moment 
en el que ser dona creativa sovint era perseguit per la 
societat patriarcal i fins i tot prohibit per les institucions 
polítiques i religioses.
Pavel Amilcar, violí barroc;  Thor Jorgen, viola de gamba; 
Anna Romaní, dansa barroca i dansa contemporània i 
Carine Valette Ayala, escriptura i investigació literària. 

Organitza: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 

12 de març, a les 18.30 h 
Documental: LA PRIMAVERA  
DE LES DONES 

Centre Cívic Can Deu 
Gratuït

Resultat d’un viatge a Palestina que inclou entrevistes 
de diverses dones que integren i promouen projectes. 
Dones fortes i valentes que volen trencar els estereotips 
i els convencionalismes de les societats patriarcals 
per apoderar-se elles mateixes i apoderar altres 
conciutadanes que, a més, han de sobreposar-se a 
l’ocupació israeliana. Direcció i producció de Queralt 
Gómez.

Organitza: Centre Cívic Can Deu 

13 de març, de 19 a 21 h
Monogràfic: “DONES GRANS, GRANS DONES. 
LA VELLESA FEMENINA AL CINEMA”

Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts 
Gratuït, hi cal inscripció prèvia a dinamització.
tomasacuevas@progess.com o els dimecres i dijous 
de 10 a 13 h al Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts. 

La història del cinema està plena d’actrius que han vist 
com, a mesura que es feien grans, eren relegades a 
papers menors. Existeixen, però, excepcions honroses: 
grans personatges de dones grans dignifiquen la vellesa 
i enriqueixen les lectures de la feminitat. Mitjançant la 
imatge i la paraula en farem un repàs. A càrrec de Trama 
Serveis Culturals.

Organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts 

15 de març, a les 19 h
Xerrada: T’INTERESSA. DONES I RELACIONS 
AFECTIVES

Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras
A càrrec de Núria Viladomant, osteòpata i pedagoga. 

16 de març, a les 21 h
Espectacle: DIOS MENGUANTE 

Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts 
Gratuït

D’una banda, una dona molt forta, una rentadora, un lloc 
àrid, llunyà i aïllat i una bugada que no acaba mai. De 
l’altra, un home a la deriva, algú que mai ha posat una 
rentadora perquè ni tan sols s’ha fixat que la seva roba 
no està gaire neta. Inspirat en el cinema neorealista italià 
dels anys cinquanta, se’ns presenta un espai i una trobada 
apassionats, efímers, conflictius i, així i tot, totalment 
humans. A través d’un llenguatge molt gestual i del seu ús 
particular del sentit de l’humor, la Cia. Mar Gómez narra 
ballant la història d’una avinença i una desavinença, la 
peripècia d’un amor incòmode, desconcertant i sense 
remei. Espectacle que fa deu anys que gira per escenaris 
nacionals i internacionals. Premiat amb el premi MAX a 
la millor intèrpret femenina 2008 i amb el premi Ciutat de 
Barcelona 2010. Direcció artística: Mar Gómez i direcció 
coreogràfica: Xavier Martínez

Organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts 

21 de març, a les 20 h
Concert: GESSAMÍ BOADA

Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Guanyadora del concurs Live Your Music 2016. 

Organitza: AKTIVE, amb el suport del diari Ara, Time Out i Picap.

28 de març, a les 19.30 h 
Conferència: “INDUSTRIALITZACIÓ,  
UNA HISTÒRIA DE DONES”

Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
Gratuïta

El protagonisme de la dona ha estat clau en el 
desenvolupament de la industrialització a Occident a 
partir de finals del segle XVIII i principis del XIX. La dona va 
formar des de ben aviat part del proletariat que treballava 
a les fàbriques i va intervenir de forma directa en la lluita 
sindical per a la millora de la seva situació i la del conjunt 
dels treballadors i les treballadores. Examinarem el procés 
d’industrialització des dels orígens fins a l’actualitat 
des d’un punt de vista femení. A càrrec de Jorge Pisa, 
historiador i guia cultural. 

Organitza: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 



Activitats al Districte de les Corts

9 de març, a les 21.30 h 
Espectacle: QUEENYS 

Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts
Gratuït

Queenys és un espectacle per a tots els públics que ofereix 
una mirada flexible sobre gènere, l’expressió de gènere i la 
construcció de la identitat del femení des de la perspectiva 
escènica de les drag queens, que es recreen en el femení 
per posar en evidència la força de l’expressió femenina a 
través de l’efímer de l’escena i prestant-se com a muses 
inspiradores per al públic. Serà el vuitè espectacle de 
dansa i acrobàcia aèria de l’alumnat del Centre Cívic. 
La posada en escena abordarà part del llenguatge físic 
adquirit a classe, així com les aportacions creatives de 
l’alumnat seleccionat per dur a terme aquest muntatge.

Organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts 

11 de març 

A les 11.30 h
Conta contes: 
MARINA I EL 
SOMNI DE VOLAR

Centre Cívic Joan 
Oliver “Pere Quart”
Explica la història 
d’una noia en plena 
Revolució Industrial. A 
càrrec de la cia. Dansa 
Núria Serra.

Organitza: Centre Cívic Joan 
Oliver “Pere Quart”

A les 18 h
Concert Clàssica: “CONNEXIONS ENTRE 
MÚSICA, LITERATURA I FEMINISME. DONES 
COMPOSITORES”

Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
Gratuït 

Violeta Alarcón i Núria Rubio. Obres de Narcisa Freixas, 
Isabel Güell, Carme Karr, Lluïsa Casagemas, Matilde 
Escalas. Homenatges a Anne Sexton, Alejandra Pizarnik, 
Virginia Woolf i Maria Antònia Salvà

Organitza: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 

12 de març, a les 18.30 h 
Documental: LA PRIMAVERA  
DE LES DONES 

Centre Cívic Can Deu 
Gratuït

Resultat d’un viatge a Palestina que inclou entrevistes 
de diverses dones que integren i promouen projectes. 
Dones fortes i valentes que volen trencar els estereotips 
i els convencionalismes de les societats patriarcals 
per apoderar-se elles mateixes i apoderar altres 
conciutadanes que, a més, han de sobreposar-se a 
l’ocupació israeliana. Direcció i producció de Queralt 
Gómez.

Organitza: Centre Cívic Can Deu 

13 de març, de 19 a 21 h
Monogràfic: “DONES GRANS, GRANS DONES. 
LA VELLESA FEMENINA AL CINEMA”

Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts 
Gratuït, hi cal inscripció prèvia a dinamització.
tomasacuevas@progess.com o els dimecres i dijous de 10 
a 13 h al Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts. 

La història del cinema està plena d’actrius que han vist 
com, a mesura que es feien grans, eren relegades a 
papers menors. Existeixen, però, excepcions honroses: 
grans personatges de dones grans dignifiquen la vellesa 
i enriqueixen les lectures de la feminitat. Mitjançant la 
imatge i la paraula en farem un repàs. A càrrec de Trama 
Serveis Culturals.

Organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts 

15 de març, a les 19 h
Xerrada: T’INTERESSA. DONES I RELACIONS 
AFECTIVES

Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras
A càrrec de Núria Viladomant, osteòpata i pedagoga. 

16 de març, a les 21 h
Espectacle: DIOS MENGUANTE 

Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts 
Gratuït

D’una banda, una dona molt forta, una rentadora, un lloc 
àrid, llunyà i aïllat i una bugada que no acaba mai. De 
l’altra, un home a la deriva, algú que mai ha posat una 
rentadora perquè ni tan sols s’ha fixat que la seva roba 
no està gaire neta. Inspirat en el cinema neorealista italià 
dels anys cinquanta, se’ns presenta un espai i una trobada 
apassionats, efímers, conflictius i, així i tot, totalment 
humans. A través d’un llenguatge molt gestual i del seu ús 
particular del sentit de l’humor, la Cia. Mar Gómez narra 
ballant la història d’una avinença i una desavinença, la 
peripècia d’un amor incòmode, desconcertant i sense 
remei. Espectacle que fa deu anys que gira per escenaris 
nacionals i internacionals. Premiat amb el premi MAX a 
la millor intèrpret femenina 2008 i amb el premi Ciutat de 
Barcelona 2010. Direcció artística: Mar Gómez i direcció 
coreogràfica: Xavier Martínez

Organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts 

21 de març, a les 20 h
Concert: GESSAMÍ BOADA

Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Guanyadora del concurs Live Your Music 2016. 

Organitza: AKTIVE, amb el suport del diari Ara, Time Out i Picap.

28 de març, a les 19.30 h 
Conferència: “INDUSTRIALITZACIÓ,  
UNA HISTÒRIA DE DONES”

Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
Gratuïta

El protagonisme de la dona ha estat clau en el 
desenvolupament de la industrialització a Occident a 
partir de finals del segle XVIII i principis del XIX. La dona va 
formar des de ben aviat part del proletariat que treballava 
a les fàbriques i va intervenir de forma directa en la lluita 
sindical per a la millora de la seva situació i la del conjunt 
dels treballadors i les treballadores. Examinarem el procés 
d’industrialització des dels orígens fins a l’actualitat 
des d’un punt de vista femení. A càrrec de Jorge Pisa, 
historiador i guia cultural. 

Organitza: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 

8 de març

A les 17 h
Conta contes: ELLES

Casal de gent gran Can Novell
Conta contes a càrrec de Susana Martínez 
i berenar

Organitza: Casal de gent gran Can Novell

A les 18 h 
Sac de rondalles: REBOMBORI

Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras
A càrrec de Partícia McGill

Organitza: Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras
 

A les 19.30 h
Paraula de dones: “MONTSERRAT ABELLÓ 
TRADUEIX VINT POETES ANGLOSAXONES”

Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts
Gratuït

Una selecció dels poemes de vint poetes de parla 
anglesa nascudes al segle XX. Per commemorar el 100è 
aniversari del naixement de Montserrat Abelló i la tria 
del seu nom per a la biblioteca de referència de les 
Corts. A càrrec de Lapsus Teatre.

Organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts  
i Lapsus Teatre



Del 20 de febrer al 16 de març
Exposició: “MÉS DE VINT ANYS  
DE LA TAULA DE DONES DE  
LES CORTS”

Seu del Districte
Gratuïta.

La Taula de Dones de les Corts és un espai de 
participació de les dones del districte, del qual formen 
part dones a títol individual, entitats, col·lectius i partits 
polítics.
Podreu visitar l’exposició que repassa aquests més de 
vint anys de contribució de les dones al districte i gaudir 
de la xerrada: Dones a les Corts, el 13 de març a les 
18.30 h, al Saló del Consell. A càrrec de Teresa Perelló, 
impulsora al 1991 de la primera Comissió per a la 
igualtat de les Dones a les Corts.

Organitza: Taula de Dones de les Corts 

1 de març, a les 18 h
Sac de rondalles: DONES QUE FAN HISTÒRIA

Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras
A càrrec de Mosaics, Mertxe París & Gemma Charines.

Organitza: Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras

3 de març, a les 21 h
Teatre: BARBES DE BALENA

Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts

Entrada general: 4,55 €.  
Venda d’entrades al Centre Cívic  
Tomasa Cuevas – Les Corts.
Barbes de balena fa un recorregut per la vida de la 
doctora Dolors Aleu i Riera (1857-1913), la primera dona 
llicenciada en Medicina a Catalunya i a l’Estat espanyol. 

Dolors Aleu va tenir una carrera plena d’obstacles, que 
va anar superant, per exercir una professió aleshores 
vetada a les dones. A partir de la seva figura, fem memòria 
de les nostres àvies, besàvies… i reflexionem sobre les 
dones d’avui en dia, sobre nosaltres. Elles portaven cotilla, 
i nosaltres? Ens hem tret de debò les cotilles reals i 
figurades que ens constrenyen? 
Direcció: Mònica Bofill. Durada: 70 minuts

Organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts

Inici, el 5 de març 
TALLER DE DANSA

Gratuït, places limitades.  
Informació i inscripcions al PIAD Les Corts tel. 932 916 491  
o piad_lescorts@bcn.cat 

Taller que utilitza la dansa com a eina per connectar 
amb el cos de les dones i apoderar-les. Aporta beneficis 
físics i emocionals. Aborda la sensibilització, el moviment 
i la consciència corporal com a eines per poder guanyar 
qualitat de vida i recuperar l’equilibri amb l’organisme.

Organitza: PIAD Les Corts 

Del 3 al 28 de març 
Exposició: “LA DONA  
I EL SEU ENTORN”  

Centre Cívic Can Deu 
Gratuïta. Inauguració i xerrada:  
dimecres, 7 de març, a les 19 h

A través d’aquestes obres volem transmetre un impacte 
visual, caracteritzat pel treball de les nostres mans i del 
pinzell, lliurat a la forma i al color, tocant amb suavitat la 
tela blanca per transformar un nou projecte dedicat a la 
dona. A càrrec d’Ànnia Aragonés i Lola Chacón.  

Organitza: Centre Cívic Can Deu 

Del 3 al 28 de març 
Exposició: “UNA MIRADA  
SOBRE LA MATERNITAT”

Centre Cívic Can Deu 
Gratuïta. Inauguració i xerrada:  
dimecres, 7 de març, a les 19 h

Fotografies que mostren un diàleg entre les imatges 
profundament humanes i la vivència de la maternitat en 
diferents parts del món. A càrrec de l’ONG Matres Mundi.  

Organitza: Centre Cívic Can Deu 

Del 5 al 30 de març 
Exposició: “QUANTA GUERRA... DONES I 
GUERRA CIVIL”

Biblioteca Montserrat Abelló

Exposició que visibilitza el paper de les dones durant 
la Guerra Civil a la nostra ciutat: el manteniment de la 
vida a la rereguarda malgrat els bombardejos, la manca 
d’aliments i l’horror de la guerra.

Organitza: PIAD Les Corts i la Biblioteca Montserrat Abelló.

5 i 7 de març, de 17 a 20 h 
Taller: PREPARACIÓ DEL 8 DE MARÇ 

Centre Cívic Tomasa Cuevas - les Corts 
Gratuït

Taller per elaborar el distintiu que donarà visibilitat a les 
dones participants en l’acte que tindrà lloc el dijous 8 de 
març: recorregut reivindicatiu i dinar de dones. Participa-hi 
l’estona que puguis, és una bona ocasió per conèixer més 
dones de les Corts.

Organitza: Taula de Dones de les Corts

6 de març, a les 18 h
Conferència: “GRANS COMPOSITORES 
FEMENINES” 

Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
Gratuïta

Conferència prèvia en què es tractaran les compositores 
del concert del dia 11 de març del cicle “Clàssica a les 
Corts”. A càrrec d’Albert Ferrer Flamarich. 

Organitza: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 

7 de març

A les 17 h
Cinema: SUFRAGISTES 

Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts 
Gratuït

Drama històric britànic del 2015 dirigit per Sarah Gavron 
i escrit per Abi Morgan. La pel·lícula explica la història de 
les sufragistes angleses al començament de la Primera 
Guerra Mundial.

Organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts 

A les 17.30 h  
Taller: FANZINE FEMINISTA
I la Dinàmica Maniquí Challenge

Casal de Joves de les Corts
Gratuït

Organitza: Taula d’Adolescència i Joventut de les Corts

A les 19 h 
Conferència: “SALUT MATERNA  
AL DISTRICTE DE RULI - RWANDA” 

Centre Cívic Can Deu 
Gratuïta

Estem compromesos amb la salut de mares i infants 
en situació d’extrema pobresa, i promovem i facilitem 
el dret a una assistència sanitària correcta, que eviti 
riscos innecessaris durant la gestació, el part, el postpart 
i els primers cinc anys de vida. Per fer-ho treballem 
conjuntament amb la comunitat, les autoritats locals 
i institucions públiques i privades. A càrrec de Dolors 
Chacón Sánchez, secretària general ONG Matres Mundi.

Organitza: Centre Cívic Can Deu 

A les 19.30 h 
Cinefòrum: “MONÒLEGS  
DE PAMELA PALENCIANO”

Casal de Joves de les Corts
Gratuït

Organitza: Taula d’Adolescència i Joventut de les Corts

A les 19.30 h 
Conferència: “ELISENDA  
DE MONTCADA, L’APODERAMENT D’UNA DONA”

Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
Gratuïta

La fundadora, promotora i regina de Pedralbes va ser una 
dona amb tots els poders: polític, econòmic i religiós. Vols 
conèixer la seva història? A càrrec de M. Victoria Garcia.

Organitza: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx

8 de març

A les 13.30 h
Acte unitari: 
RECORREGUT 
REIVINDICATIU 
I DINAR DE CARMANYOLA
Punt de trobada: Monument a la Presó 
de Dones de les Corts
(c. Joan Güell / c. Europa)
Gratuït

El 8 de març les dones parem i deixem de 
tenir cura d’altres per estar per nosaltres. 

Recorregut reivindicatiu: c. Joan Güell / c. 
Europa / pl. Comas amb la visita a l’exposició 
de la Taula de Dones i final de l’itinerari amb un 
dinar de carmanyola a 
les 14.30 h a la gran via 
Carles III, entre trav. 
les Corts i av. Madrid.

A les 17.30 h anirem 
cap a la Manifestació 
8 de Març- Dia 
Internacional de 
les Dones - Vaga 
Feminista de 
Barcelona.

Organitza: Taula de 
Dones de les Corts. 
Amb  la col·laboració 
del Grup Promotor 
del Futur Monument 
a la Presó de les 
Dones de les Corts.

barcelona.cat/diadones
#DiaDones18

Districte de
Les Corts

@doneslescorts
www.facebook.com/Cortsdones

Biblioteca Les Corts-
Miquel Llongueras
Travessera de les Corts, 58
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192-200

CAP Les Corts
C. Mejía Lequerica, 1
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Caballero, 29
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Centre Cívic Tomasa 
Cuevas - Les Corts 
C. Dolors Masferrer i Bosch, 
33-35

Centre Cívic Can Deu
Pl. Concòrdia, 13

Centre Cívic Joan Oliver  
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C. Comandant Benítez, 6

Centre Cívic 
Josep M. Trias i Peitx
Ludoteca La Tardor
Riera Blanca, 1-3
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