




Arriba el 8 de març, el Dia internacional de les dones. I amb ell arriba 
la visibilització de la lluita més transversal: la lluita feminista. La lluita 
diària que el 8M fem palesa en el calendari per denunciar que vivim en un 
sistema injust: un sistema patriarcal, capitalista i heteronormatiu, que va 
en contra de la vida. 

Un sistema que ens ha estat presentat com a l’ordre natural de les 
coses, però que gràcies a la mirada feminista sabem que no té res de 
natural ni d’innat. Un sistema que, a més, permet que els feminicidis, 
les violacions, l’assetjament sexual, la bretxa salarial i moltes altres 
violències i desigualtats siguin normalitzades. Un sistema que es recolza 
en les esquenes de la meitat de la població: les dones i el seu treball 
invisibilitzat de cures i de sosteniment de la vida.

Sense el treball de les dones, el sistema no funcionaria. Aquest 8 de 
març les entitats fan una crida a la vaga feminista i sumen voluntats, 
al comptar amb el suport de diferents sindicats. Una vaga de treball 
remunerat i també de treball domèstic, de cures i de consum, per tal 
d’evidenciar el paper productiu i reproductiu de les dones al crit de 
“Si nosaltres ens aturem, el món s’atura”. 

Des del Consell de les Dones del Districte de Gràcia ens sumem a aquest 
8M i també ens mobilitzem i fem visible la lluita feminista que duem 
a terme cada dia des dels nostres barris, des de les entitats en què 
participem, o des dels equipaments en què treballem. 

Una mostra d’aquest treball és la diversa programació que, en motiu del 
Dia internacional de les dones, s’ofereix al nostre districte: música, poesia, 
art visual, cinema, rutes, taules rodones, diagnosis, tallers,  autodefensa, 
interculturalitat, memòria històrica, exposicions i documentals per 
reivindicar i visibilitzar l’aportació de les dones de diferents procedències 
al món de la cultura, la ciència o la història. Durant tot el mes de març, als 
equipaments i entitats del nostre districte trobareu moltes d’aquestes 
propostes, de les quals podrem aprendre i gaudir. 

Us animem a participar d’aquesta extensa programació de proximitat 
amb amigues i amics, mares i pares, veïnes i veïns, filles i fills, parelles o 
companyes i companys de feina, per tal de fer entre totes i tots un 8 de 
març reivindicatiu, compromès i festiu al districte de Gràcia!

Visca el 8 de març i visca la lluita feminista!

Àngels Tomás i Gonzalo
Consellera de Feminismes del Districte de Gràcia



DIJOUS, 1 DE MARÇ

Sac de rondalles. Contes no sexistes
A càrrec de Gogaritxi i els seus Vindicontes
Organitza: Punt d’informació i Atenció a les Dones de Gràcia 
en col·laboració amb la Biblioteca Jaume Fuster
Hora: 18 h. Àrea infantil a partir de 4 anys
Lloc: Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20- 22)

Taller “Traient-nos la Disfressa de Superwoman”
Cada dia menys perfecte, més humana, més feliç. Sovint les dones 
volem demostrar-nos i demostrar a l’ entorn que podem amb tot. 
Però... què passaria si un dia no féssim les coses des d’aquesta 
autoexigència? 
Organitza: Centre per a Famílies amb fills i filles Adolescents 
de La Sedeta
Hora: 18 - 20 h
Lloc: Pl. de la Sedeta
Cal inscripció prèvia a bit.ly/centrefamilies 

Taula rodona sobre experiències de la situació de la dona en el 
panorama musical amb Roba Estesa, Marta Trujillo i K te Kalles
Hora: 19 h
Lloc: Espai Jove La Fontana (c. Gran de Gràcia, 190- 192)

DIVENDRES, 2 DE MARÇ 

Taller “D’interculturalitat i gènere. Una mirada interseccional” 
per a la gent gran
A càrrec de l’associació Cúrcuma
Organitza: Comissió Cicle aDona’t i el Centre cívic El Coll- La 
Bruguera
Hora: 18.30 h
Lloc: Centre cívic El Coll- La Bruguera (c. Aldea, 15)



DILLUNS,  5 DE MARÇ 

Taller de memes feministes 
Proposta per reinventar el meme des d’una perspectiva feminista
A càrrec d’ Ana Burgos
Hora: 18.30 h
Lloc: Espai jove La Fontana (c. Gran de Gràcia, 190- 192)

Xerrada d’inauguració de l’exposició  “Dones, cos i territori. 
Resistències des de la sobirania alimentària a l’Amèrica Llatina”  
A càrrec de Laura Solé
Organitza: Comissió Cicle aDona’t  i el Centre cívic 
El Coll- La Bruguera
Hora: 19 h
Lloc: Centre cívic El Coll- La Bruguera (c. Aldea, 15)

DIMARTS, 6 DE MARÇ

Taller “Contes d’ahir i d’avui, els models de sempre” per a pares, 
mares i educadors/es
A càrrec de CoeducAcció
Organitza: Comissió Cicle aDona’t  i el Centre cívic 
El Coll- La Bruguera
Hora: 17.30 h
Lloc: Centre cívic El Coll- La Bruguera (c. Aldea, 15)

Xerrada “Triangles: l’adulteri des dels ulls de les dones”
A càrrec de Nora Almada, professora de llengua i literatura
Organitza: Biblioteca Vallcarca i Els Penitents
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca Vallcarca i els Penitents – M. Antonieta Cot i 
Miralpeix (Pg. Vall d’Hebron, 65-69)



Xerrada-debat. ”Altres dones. Feminisme i globalització” 
A càrrec de Trama
Organitza: Comissió Cicle aDona’t  i el Centre cívic 
El Coll- La Bruguera
Hora: 19.30 h
Lloc: Centre cívic El Coll- La Bruguera (c. Aldea, 15)

DIMECRES, 7 DE MARÇ

Joc de tasques de la llar 
A càrrec del grup de les Cuques al Casal Infantil del Coll
Organitza: Casal infantil del Coll
Hora: 17.30 h
Lloc: Centre cívic El Coll- La Bruguera (c. Aldea, 15)

Cicle temàtic. Xerrada: Transgressores i fascinants. 
Les heterodoxes: de Claude Cahun a Jane Bowles
A càrrec de M. Àngels Cabré, escriptora i directora 
de l’Observatori Cultural de Gènere
Hora: 19 h 
Lloc: Auditori de la Biblioteca Jaume Fuster 
(Pl. Lesseps, 20- 22)

Inauguració i visita a l’exposició “Mares, àvies, germanes, 
amigues,...”. 
Organitza: Comissió Cicle aDona’t i el Centre cívic 
El Coll- La Bruguera
Hora: 19.30 h
Lloc: Centre cívic El Coll- La Bruguera (c. Aldea, 15)

Posterior projecció de l’audiovisual Safareig feminista



DIJOUS,  8 DE MARÇ  

Jornada reivindicativa i vaga feminista
Organitza: Comissió Cicle aDona’t i el Centre cívic 
El Coll- La Bruguera

Concentració de suport a la vaga feminista del 8 de març
Organitza: Consell de les Dones de Gràcia
Hora: 12 h
Lloc: Plaça de la Vila

Taller “Traient-nos la Disfressa de Superwoman”
Cada dia menys perfecte, més humana, més feliç. 
Sovint les dones volem demostrar-nos i demostrar 
al nostre entorn que podem amb tot. 
Però... què passaria si un dia no féssim les coses 
des d’aquesta autoexigència? 
Organitza: Centre per a Famílies amb fills i filles 
adolescents de La Sedeta
Hora: 18 - 20 h
Lloc: Pl. de la Sedeta
Cal inscripció prèvia a bit.ly/centrefamilies 

DIVENDRES,  9 DE MARÇ      

Cinefòrum sobre la pel·lícula “ Persèpolis”
A càrrec de Drac Màgic
Organitza: Punt d’Informació i Atenció a les dones de Gràcia 
i el Centre cívic El Coll- La Bruguera
Hora: 17.30 h
Lloc: Centre cívic El Coll- La Bruguera (c. Aldea, 15)

Ruta Minerva      
Visita als tallers de les creadores Mònica Noguero (creativa tèxtil), 
Lívia Garreta (mosaïcista), Victòria Ibars (escultora) i Merche 
Ochoa (pallassa). Cal portar calçat còmode
Organitza: Minerva creadores de Gràcia
Hora: 18 h (durada aproximada de 2h)
Lloc: Punt de trobada (c. Tres senyores, 10 local 2)
Cal inscripció prèvia minerva@creadoresdegracia.cat



DISSABTE, 10 DE MARÇ

Inauguració dels Jardins Maria Mullerat
(antic solar de “La papallona”)
Organitza: Districte de Gràcia
Hora: 12 h

DIUMENGE, 11 DE MARÇ 

Visita a l’Escola Farigola per conèixer l’edifici, la seva història 
i la primera directora Maria Baldó. 

Xerrada-debat “Canvis del paradigma educatiu”
A càrrec d’Albert Torrent, filòsof especialista en pedagogía
Organitza: Comissió Cicle aDona’t i el Centre cívic 
El Coll- La Bruguera
Hora: 10.30 h
Lloc: Escola Farigola (c. Sant Camil, 31)

Vermut musical amb Anita Zengeza
Dins dels actes del cicle Barcelona Districte Musical
Organitza: Comissió Cicle aDona’t i el Centre cívic 
El Coll- La Bruguera
Hora: 12.30 h 
Lloc: Pl. Laguna Lanao

Collçotada: taller de corones de Frida Kahlo, calçots i concerts!
A càrrec de la Comissió de Joves del Coll
Organitza: Comissió Cicle aDona’t i el Centre 
cívicl Coll- La Bruguera
Hora: a partir de les 13 h
Lloc: Pl. Laguna Lanao 
Més informació i tiquets al Centre cívic 



DIMARTS, 13 DE MARÇ       

Jornada de dones
Organitza: Punts d’informació i Atenció a les Dones de Gràcia 
amb col·laboració amb el CAP Vallcarca
Hora: de 16 a 19 h
Lloc: CAP Vallcarca- Sant Gervasi (Avinguda de Vallcarca, 169)

Taller vivencial “ Qüestionant el gènere des del marge” 
Parla, debat i experimenta com vius el gènere
A càrrec de Laia Duran 
Hora: de 18 a 21 h
Lloc: Espai Jove La Fontana (c. Gran de Gràcia, 190-192)
Inscripció obligatòria a dinamització@lafontana.org

Acte central per commemorar el Dia de la dona  
Aquest acte serà un acte literari amb creadores de Gràcia on 
recitaran 
les seves obres literàries:

• Josefina Altés, Somnis i Desenganys crònica 
de postguerra (teatre)
• Mercè Amat, Llum, endins escrita 
(llibre_catàleg de pintura i poesia)
• Rosa Maria Arrazola, Buit de març (poesia)
• Clàudia Cabero, Mèlic (veu i guitarra)
• Melania Garbú, Atrévete a tenerlo todo 
(assaig_creixement personal)
• Montse Gort, Del pretèrit imperfecte al futur simple (poesia)
• Carme Ripoll, Temps de confitures (novel·la)
• Alba Tor, Himen (poesia)
• Teresa Vergés, Retalls (pensaments poètics)

Hora: 18.30 h
Lloc: sala de plens de la Seu del Districte



DIMECRES, 14 DE MARÇ

Cinefòrum “Cleopatra”
Organitza: Radars Salut en el marc del projecte 
del Procés d’Accions comunitàries
Hora: 16 h
Lloc: Casal de Barri Cardener (c. Cardener, 45)

DIJOUS , 15 DE MARÇ

Projecte “ Gèner-ant” al barri de la Salut. Acte de presentació 
del diagnòstic de les necessitats de les dones
Organitza: Pla de desenvolupament comunitari i La Miranda
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20-22)

Taller “Fent Equip Parental”. La família és com un equip de 
bàsquet, cadascú té una funció i, si algú falla, falla l’equip i no 
anotem els punts desitjats. Com ens posicionem els pares, mares 
i/o tutors?  
Organitza: Centre per a Famílies amb fills i filles adolescents 
de La Sedeta 
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: Pl. de la Sedeta 
Cal inscripció prèvia a bit.ly/centrefamilies 

Sac de rondalles. Dones que fan història. A través d’un recull de 
contes, mites i llegendes es dona a conèixer les gestes de dones 
que fan i han fet història.
A càrrec de Mosaics
Organitza: Biblioteca Jaume Fuster.
Hora: 18 h. A partir de 4 anys.
Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. Àrea infantil (Pl. Lesseps, 20-22)



DIVENDRES , 16 DE MARÇ

Taller d’Autodefensa. La instructora Karin Konkle ensenyarà 
diferents tècniques per defensar-se.
Hora: de 17 a 19 h
Organitza: Espai Jove La Sedeta 
Lloc: Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321)

DIMARTS, 20 DE MARÇ

Petita Dona Escènica espectacle familiar de gènere format per 
petites peces de diverses disciplines: 

“El Ogro Payaso”, representació del conte de Glòria Fuertes, que 
parla sobre el maltractament infantil, narrat per Ariadna Martí i 
amb la música en directe d’Alicia Martel.

“La Martel”, l’Alicia Martel farà de mestra de cerimònies durant 
tot l’acte, cantant  algunes cançons infantils que sempre han 
tingut connotacions masclistes i que ara ella reivindica amb unes 
lletres totalment transformades. 

“Cía La La Clown”, tres pallasses molt compromeses volen 
donar una conferència sobre la igualtat de gènere. Tenim la 
conferenciant i les seves ajudants, una es diu ‘Power’ i l’altra 
‘Point’... quin embolic que s’han fet, a partir d’ara tot és possible!
A càrrec de Dona Cançó 
Organitza: Centre cívic La Sedeta
Hora: 17.30 h
Lloc: Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321)

Acte de lliurament dels premis del I Concurs Infantil i Juvenil de 
Dibuix i Pintura “Homenatge a les dones que acompanyen als 
infants i joves en el seu dia a dia” 
Exposició d’originals dels participants entre el 12 i el 23 de març 
Organitza: Casal Infantil La Sedeta i Espai Jove La Sedeta
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala d’actes del Centre cívic la Sedeta (c. Sicília, 321)



DIMECRES, 21 DE MARÇ

“Dones d’aigua” Fortes, imparables, dolces i salades, mal·leables, 
sòlides i gasoses, serenes i salvatges. Obren camins, esberlen 
roques i s’escapen fins de la mort. Arriben allà on ningú més no 
arribaria.
A càrrec d’Elisabeth Ulibarri (narració) i Paco Peñaranda (música).
Organitza: Centre cívic La Sedeta 
Hora: 18 h  
Lloc: Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321)

Presentació comentada de fotografies 
sobre la dona treballadora
A càrrec dels alumnes del taller de fotografia digital amb el mòbil. 
Exposició d’originals dels participants entre el 22 de març i el 18 
d’abril  
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta
Hora: 19 h
Lloc: Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321)

Actuació de la Coral “La Sedeta Gospel Singers”
Organitza: Centre cívic La Sedeta 
Hora: 20.15 h
Lloc: Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321)

Visita comentada a l’exposició 
“Dones de Barcelona. Itineraris històrics” 
L’obra s’estructura en eixos del treball domèstic i d’atenció, el 
treball remunerat i les accions comunitàries i polítiques.
Organitza: Centre cívic La Sedeta
Hora: 19 h
Lloc: Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321)



DIVENDRES,  23 DE MARÇ 

Taller en moviment per conèixer el propi cos i Photocall 
Reivindicatiu 
En aquest espai podràs triar la dona de la història que més 
t’agradi, agafar els seus trets característics i fer-te una fotografia 
adoptant el seu perfil   
Organitza: Espai Jove La Sedeta
Hora: de 16.30 a  19 h
Lloc: Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321)

Concerts de Claudia Cabero i Esmeralda Freire: Claudia  
(veu, guitarra i looper) fa versions de cançons de diferents 
procedències, amb molta influència mediterrània, i incorpora 
cançons pròpies. Esmeralda  (veu, guitarra i piano) canta les seves 
pròpies cançons inspirades en les seves experiències.
A càrrec de Dona Cançó
Organitza: Coordinadora d’activitats de grups de rock La Sedeta
Hora: 22 h  
Lloc: Cafeteria del Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321)

EXPOSICIONS 

Del 5 a l’11 de març
Exposició de “memes” feministes. Recull dels “memes” 
feministes creats pels i les joves de Gràcia en diferents espais del 
districte. També ens els pots enviar per twitter a @PIJGracia i el 
penjarem a l’exposició.
Organitza: Punt d’Informació Juvenil de Gràcia i Espai 
Jove La Fontana.
Lloc: Espai Jove La Fontana (c. Gran de Gràcia, 190-192) 



Del 5 al 15 de març
Exposició “Les paraules i les imatges transmeten valors”
Aquesta exposició mostra críticament els espais i els estereotips 
que s’atorguen a les dones als discursos dels mitjans de 
comunicació. Els temes de debat són: les dones a la publicitat, 
com s´utilitza i es representa la violència contra les dones 
en diferents mitjans, quan i de quina manera les dones són 
portadores i generadores d´informació.
Organitza:  Punt d’informació i atenció de les dones 
de Gràcia (PIAD)
Lloc: sala d’exposicions de la Seu del Districte 
(Pl. de la Vila de Gràcia, 2) 

Del 5 al 29 de març 
“Mares, àvies, germanes i amigues” exposició de dibuixos on els 
participants ens presenten les dones que han estat significatives
 a les seves vides.
Inauguració 7 de març
Organitza: Comissió aDona’t i el Centre cívic El Coll-La Bruguera
Hora: 19.30 h
Lloc: Al Centre cívic el Coll- La Bruguera (c. Aldea, 15) 

Del 12 al 23 de març
“Homenatge a les dones que acompanyen als infants i joves en 
el seu dia a dia” exposició de les il·lustracions presentades al I 
Concurs Infantil i Juvenil de Dibuix i Pintura  sobre aquest tema.
Acte de lliurament dels premis: 20 de març a les 18.30h
Organitza: Casal Infantil La Sedeta i Espai Jove La Sedeta
Lloc: Al Centre cívic La Sedeta (c. Sicilía, 321) 

Del 15 de març al 2 d’abril 
“Dones de Barcelona, Itineraris Històrics”, una selecció 
d’imatges dels deu volums de la col·lecció Dona i Moviments 
Urbans, publicats entre 1996 i 2015 que posa de relleu el 
protagonisme de les dones de Barcelona en la construcció de 
cada districte de la ciutat
Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civils i els Consells de Dones 
dels Districtes de Barcelona i cedida pel CIRD (Centre per a la 



Igualtat i Recursos per a les Dones) de l’Ajuntament de Barcelona
Lloc: Sala d’exposicions del Centre cívic La Sedeta (c. Sicilía, 321)

Del 19 al 30 de març
Exposició “Rostres” és un exercici creatiu i multidisciplinari en 
el qual les dones creadores de Gràcia ens repten a mirar-nos 
amb sinceritat aquest mes de març a través de la pintura, la 
fotografia, l’escultura, les arts escèniques, la paraula o la música. 
Una mostra atrevida i suggeridora que ens convida a  recordar, 
repensar-nos, homenatjar, reflexionar i fer volar la imaginació
Organitza: Minerva-Creadores de Gràcia
Lloc: Sala d’exposicions de la Seu del Districte 
(Pl. de la Vila de Gràcia, 2)

Del 22 de març al 18 d’abril
“Fotografies sobre la dona treballadora” 
realitzades pels alumnes 
del Taller de Fotografia Digital amb el mòbil. 
Presentació comentada: 21 de març a les 19h
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta
Lloc: Al Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321)

Properament inauguració del passatge Isabel Vicente 
el dijous 12 d’abril a les 17.30 h



barcelona.cat/diadones
#DiaDones18

@Bcn_Gràcia @bcn_gracia@districtegracia


